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"Csak két nap van az évben, mikor semmit sem tehetsz. Az egyik a tegnap, a másik a holnap. Tehát 

csak a ma a megfelelő nap arra, hogy szeress, hogy higgy és elsősorban, hogy élj!" 

 

(Őszentsége, XIV. Dalai Láma) 
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Bevezetés (Intézményi alapadatok) 
 

Intézmény neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (OM: 028300) 

Fenntartó neve: SZEGEKIF, Szeged-Csanádi Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 

Fenntartó címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 

Jogelőd intézmény alapításának éve: 1995 

Az intézmény alapító okirata legutóbbi módosításának éve: 2021 

Az intézmény legutóbbi érvényes működési engedélye elfogadásának éve: 2021 

Intézmény címe, elérhetőségei: 

-székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2 – általános iskola 

  tel.: 66/581-170 

   20/407-5632 

mail: altalanos@szentgellert.hu 

-Tóth Ferenc, intézményvezető 

-Kondorné Tímár Erzsébet, általános iskolai intézményvezető-helyettes 

-Vizsnyai Róza, iskolatitkár 

-telephely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. – gimnázium 

  tel.: 66/386-046 

   20/215-4042 

mail: gimnazium@szentgellert.hu 

-Szabadka Marianna, gimnáziumi intézményvezető-helyettes 

-Nedró Erzsébet, iskolatitkár 

Az intézmény munkaközösségei: 

Általános iskola: 

 Alsós munkaközösség:  

vezetője: Mészárosné Kiss Katalin, munkaközösség-vezető 

 Felsős munkaközösség:  

vezetője: Szabóné Farkas Borbála, munkaközösség-vezető 

Gimnázium: 

 Osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője: Rudner Anett, munkaközösség-vezető 

 Humán munkaközösség 

vezetője: Varsányi Gyula, munkaközösség-vezető 

 Reál munkaközösség 

vezetője: Tóthné Stibán Erika, munkaközösség-vezető 

Egyéb fontosabb nevelői csoportok: 

 Intézményi önértékelést támogató (BECS) csoport 

vezetője: Mészárosné Kiss Katalin 

 Iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógusok: 

-Melis Marcell (általános iskola), Rudner Anett (gimnázium) 

mailto:altalanos@szentgellert.hu
mailto:gimnazium@szentgellert.hu
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Tanulócsoportok jele, létszámadata (2022. szeptember elsejei állapot), osztályfőnökök névsora 

telephelyenként 

Általános iskola: 

osztály jele osztályfőnök neve tanulócsoport létszáma 

1. osztály Szabóné Vaszkó Éva 26 fő 

2. osztály Fekécs Edit 26 fő 

3. osztály Mészárosné Kiss Katalin 29 fő 

4. osztály Kerekiné Kovács Klára 20 fő 

5. osztály Melis Marcell 26 fő 

6. osztály Polányi Éva 23 fő 

7. osztály Farkas Borbála 22 fő 

8. osztály Szentpéteriné Uhrin Ildikó 24 fő 

-alsó tagozat létszáma összesen: 

-felső tagozat létszáma összesen: 

telephelyi tanulói létszám összesen: 

101 fő 

95 fő 

196 fő 

Gimnázium: 

osztály jele osztályfőnök neve tanulócsoport létszáma 

 9A osztály Rudner Anett 24 fő 

10A osztály Pántya Sándor 23 fő 

11A osztály Varsányi Gyula 29 fő 

12A osztály Tóthné Stibán Erika 16 fő 

12B osztály Debreceniné Barancsi Emese 13 fő 

telephelyi tanulói létszám összesen: 105 fő 

Az intézmény teljes tanulói létszáma 2022. szeptember elsején 304 fő. Jelenleg 1 fő egyéni 

tanrendű tanulónk (gimnázium, 12A osztály), továbbá két szünetelő jogviszonyú tanulónk (1 fő az 

ötödik osztályos, 1 fő nyolcadik osztályos) van. Utóbbiak a feltüntetett létszámokban szerepelnek. 
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Aktuális tanévünk eseményeiről általában 
 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium, Gyomaendrőd 

A 2022-2023. tanév eseményeit, fontosabb napjait, határidőit és 

felelőseit tartalmazó tervezete 
 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 

1. A tanév hossza: 
Tanítási napok száma: 

-Általános iskola: 183 nap 
-Gimnázium:  180 nap 
Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 
Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. (csütörtök) 
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2023. május 4. (csütörtök) 
 

2. Tanítási szünetek: 
Őszi szünet: 2022. november 2-től 2022. november 4-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2022. november 7. (hétfő). 
Téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 2-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2023. január 3. (kedd). 
Tavaszi szünet: 2023. április 6-től 2023. április 11-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023.április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. 
április 12. (szerda). 
Érettségi szünet: (a gimnázium 9-11. évfolyamainak tanulói számára): 2023. május 8-11. (hétfő-
csütörtök) 

3. A tanév félévei, szorgalmi időszakok, központilag kijelölt vizsgaidőszakok kezdete és vége: 
Első félév: 2022. szeptember 1. (csütörtök) - 2023. január 20. (péntek) 

Központi írásbeli felvételi vizsga a felvételiző nyolcadikosok számára: 2023. január 21. 
Második félév az intézmény 1-11. évfolyamának számára: 2023. január 23. (hétfő) - 2023. június 15. 
(csütörtök) 
Második félév szorgalmi időszaka a gimnázium végzős évfolyama számára: 2023. január 23. (hétfő) 
– 2023. május 4. (csütörtök) 

-Rendes érettségi vizsgák kezdete a gimnázium végzős évfolyama számára: 2023. május 8. 
(hétfő). 

-Középszintű szóbeli vizsgák tervezett napjai a gimnáziumban: 2023. június 19. (hétfő) – június 
23. (péntek). 

4. Tanulmányok alatti vizsgák rendje: 

IDŐSZAK: MEGSZERVEZHETŐ VIZSGA TÍPUSA: ÉRINTETT INTÉZMÉNYEGYSÉG: 

2023. január 9-19. félévi osztályozó vizsgák egyéni tanrendű általános iskola, gimnázium 
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tanulók részére 

2023. január 23.-
február 3. 

félévi osztályozó vizsgák a félévkor 
egy/több tantárgyból nem osztályozható 
tanulók részére 

általános iskola, gimnázium 

2023. március 20-24. 
osztályozó vizsgák az előrehozott érettségire 
jelentkezett tanulóknak (10-11. évfolyam 
diákjai) 

gimnázium 

2023. május 30.–június 
9. 

év végi osztályozó vizsgák egyéni tanrendű 
tanuló részére 

általános iskola, gimnázium 

2023. augusztus 22-25. 
javítóvizsgák az 1-3. tárgyból tanév végén 
elégtelen osztályzatot szerzett tanulók részére 

általános iskola, gimnázium 

2023. augusztus 22-25. 
osztályozó vizsgák a tanév végén egy/több 
tantárgyból nem osztályozható tanulók 
részére, különbözeti vizsgák 

általános iskola, gimnázium 

2023. augusztus 22-25. 
osztályozó vizsgák a tanulmányi időt rövidítő 
tanulók számára (10-11. évfolyam diákjai) 

gimnázium 

5. Tanítás nélküli munkanapok felsorolása, iskolai tevékenység megnevezése:  
Általános iskola (4 munkanap, melyből egy nap pályaorientációs nap): 

-2022. 09. 23. péntek – Iskolánk névadójának napja (Szent Gellért nap) 
-2022. 10. 15. szombat -  Intézményi Pályaorientációs nap a 1-8. évf. tanulói számára 
-2023. 05. 26. péntek –  Nevelőtestületi lelki nap 
-2023. 06. 14. szerda –  DÖK-nap 
 

Gimnázium (7 munkanap, melyből egy nap pályaorientációs nap): 

-2022.12.09. péntek  Intézményi Pályaorientációs nap a 9-12. évf. tanulói számára 
-2023.04.21. péntek – DÖK-nap 
-2023.05.08. hétfő – Írásbeli érettségi vizsga napja (Magyar nyelv és irodalom 

vizsgatárgy) 
-2023.05.09. kedd – Írásbeli érettségi vizsga napja (Matematika vizsgatárgy) 
-2023.05.10. szerda – Írásbeli érettségi vizsga napja (Történelem vizsgatárgy) 
-2023.05.11. csütörtök – Írásbeli érettségi vizsga napja (Angol nyelv vizsgatárgy) 
-2023.05.26. péntek – Nevelőtestületi lelki nap 

6. Munkanap áthelyezések: 
-2022. október 15. szombat, munkanap (hétfői tanítási rend) 2022. október 31-e hétfő 
helyett 

A részletezett táblázatos összefoglaló (dátumok időrendben, havonkénti bontásban, időpont, 

feladat/esemény telephelyenként, felelős) az 1. számú mellékletben található. Lényeges szempont, 

hogy a közegészségügyi helyzet mindenkori alakulását megkíséreltük szem előtt tartani, ezt a 

munkatervet azonban úgy többnyire alakítottuk ki, hogy feltételeztük, hogy tevékenységeinket, 

céljaink megvalósulását semmilyen külső körülmény nem akadályozza. Bízunk benne, hogy így is lesz. 

Intézményünk hitélettel kapcsolatos tevékenységei 

”Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet!”(Mt. 28, 19) 
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Iskolánk jelenlegi szervezeti formájában a kilencedik tanévét kezdi. Mára jelentősen 

előrehaladtunk az integráció és a közös gondolkodás terén: a 2014. őszén az iskola jogelőd 

intézményébe beolvadt Kner Imre Gimnázium és Kollégium és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 

egy szervezetté vált egyebek mellett 

-a nevelő-oktató munka évenkénti tervezése 

-az iskola hitélete és más közös értékek felvállalása 

-az iskola működését szabályozó dokumentumok 

-a humánerőforrás-gazdálkodás, munkaszervezés 

-a mindennapi élet 

-az iskola szerepvállalása a helyi nevelés és oktatásügyben, továbbá a helyi közéletben. 

Lényeges számunkra, hogy nevelési-oktatási céljaink úgy kerüljenek kijelölésre és 

megvalósításra, hogy a két intézményegység egyéni jellegzetességei, sajátnak vallott értékei ne 

veszítsenek súlyukból. Az új szokások, a nagyobb intézményben való gondolkozás, a közös „Mi” tudat 

megszilárdítása, erősítése legalább annyira a jelen és a jövő feladata is, mint amennyire az elmúlt 

éveké. Sikerrel csak a hit útján érhetünk célt, fontos tehát, hogy az intézmény szempontjából 

valamennyi lényeges fél belső meggyőződéssel vallja, hogy a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium alapvetően szolgálja a beiskolázási körzet (azon belül kiemelten Gyomaendrőd város), a 

fenntartó egyházmegye, a helyi közélet és a munkavállalói közösség ügyét. 

Katolikus iskolaként feladatunk az intézmény egészére nézve a keresztény értékek képviselete, 

elmélyítése, a szeretet és összetartozás légkörének erősítése, a tanulók szilárd és kiegyensúlyozott 

hitbeli ismeretekhez juttatása a rendszeres tanórai hitoktatásban. Segítjük a tanulók korának 

megfelelően a hit kibontakoztatását, a liturgikus és a szentségi élet gyakorlását, ezáltal az Istennel való 

mélyebb kapcsolat kialakulását. Az intézmény nevelőtestülete az utóbbi években mindezt egyre 

határozottabban vallja. 

Az általános iskolában számos 3-4. évfolyamos tanulónk készül az elsőáldozásra, 13. életévüket 

betöltött fiataljaink pedig a bérmálkozásra, míg református diákjaink a 7-8. évfolyamon a 

konfirmációra. Törekszünk arra, hogy gimnazista diákjaink közül is minél többen aktív hitéletüket élő 

emberré váljanak. Iskolánk célja, hogy a hit erejével mutasson példát hívőknek és nem hívőknek 

egyaránt megjelenítve, hogy a keresztény értékek európai, sőt egyetemes emberi értékek is. 

Fontosnak tartjuk, hogy Gyomaendrőd város közéletébe minél többféle módon 

bekapcsolódhassunk (pl. a nemzeti és vallási ünnepeken való részvétel, és azok méltó megünneplése, 

kulturális és sportrendezvények, stb.). Valljuk, hogy csak a személyes példaadással, imával és 

türelemmel lehet a keresztény értékeket elmélyíteni. Mindig tekintettel kell lenni a gyermekek/fiatalok 

életkorára, és eddig megszerzett vallási műveltségükre. Valljuk továbbá, hogy a keresztény értékek ott 

vannak az odaadó szülői, vagy pedagógusi gondoskodás minden pillanatában, vagy épp mások 

tiszteletében. Biztos vagyok abban, hogy városunkban intézményünk hitvallása, arculata alapján 

hiánypótló jelentőségű. 
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Az iskola vallási élete, ünnepei, hagyományai 
 

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésen túl a keresztény értékek 

hirdetésére törekszik szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. A nevelő-oktató munkánkba 

beépülő elemek a következők: 

 A tanévet ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be: 

-első tanítási nap délelőttjén: Veni Sancte – közös szentmise az endrődi Szent Imre Római Katolikus 

templomban (az idei tanévben: 2022. szept. 1., szerda 8:30 órától) 

-az utolsó tanítási napon: Te Deum – közös szentmise az endrődi Szent Imre Római Katolikus 

templomban (az idei tanévben: 2023. június. 15., szerda 11:00 órától) 

Napi ima: a tanítás megkezdése előtt, étkezés előtt és után osztályszinten közösen imádkoznak a 

gyerekek a pedagógusokkal együtt. 

 Mindkét intézmény egységben hétfő reggelenként (az általános iskolában 7.45-től, a gimnáziumban 

8.45-től) közös áhítattal kezdjük a tanítási hetet, ahol a kijelölt osztályok egy-egy tanúságos 

(jellemzően bibliai) történettel, erkölcsi példázattal, valamely szent élettörténetével és imával 

készülnek a pedagógusok és a hitoktatók segítségével.  

 Diákmise: -az általános iskola kápolnájában minden hónap első szerdáján 8.00- 8.45 

-a gimnázium tanulói esetében többnyire a hónap első szerdáján 14:00 órától a gyomai 

Jézus Szíve Római Katolikus Templomban havi rendszerességgel (a protestánsok mindkét telephelyen 

felekezeti istentiszteleten vesznek részt). 

 Iskolánk az idén hagyományos Szent Gellért napi ünnepéllyel készül. 

 Tanulóink vasárnapi miséken vesznek részt: vasárnaponként az intézmény 1-1 osztályáért szól a mise 

az 1-8. évfolyam esetén havonta, a 9-12. évfolyam esetén félévenként legalább 1 alkalommal, melyre 

elvárjuk az érintett diákokat (lakóhelyük és felekezetük szerint választhatják meg a mise/istentisztelet 

helyszínét) 

 Minden tanévben Húsvét-Advent időszakában lelki napot tartunk, mely mind a tanulóknak, mind a 

pedagógusoknak segíthet abban, hogy elméletben és gyakorlatban is hitükben megerősödve 

készüljenek fel a Feltámadás ünnepére. A pedagógusok számára a lelki napon Czank Gábor Atya 

vezetésével zarándokutat szervezünk (2023-ben Máriapócsot tervezzük felkeresni), melyre meghívjuk 

hitoktatóinkat, óraadóinkat, továbbá Papp Tibor református tiszteletest és Tuska Tibor evangélikus 

lelkészt is. 

 Végzős gimnazistáink részére a ballagás hetében „rendkívüli” iskolamisét (Ballagók miséje) tartunk a 

gyomai Jézus Szíve Római Katolikus templomban 

 Tanulóink vasárnapi szentmiséken vállalt szolgálatai: ministrálás, felolvasás, ének. A misén részt vevő 

általános iskolás és gimnazista diákok olvassák fel az olvasmányt, könyörgést. Előtte a hittan órán az 

osztály közösen készül a szentmisére. (Miseénekek gyakorlása.) 

 Alkalmanként a szülői értekezleten, iskolai ünnepségeken Czank Gábor, az iskola lelkésze szól a 

szülőkhöz a vallásos neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről. 

 Katolikus hitoktatóink az alábbi módon látják el a hittan oktatást iskolánkban: 



 

 

9 

 

 
mely évfolyamon tanít? 

(általános iskola) 
mely évfolyamon tanít? 

(gimnázium) 

Soczó Géza, hitoktató 5-8. évf. 11. évf. 

Pfeifferné Varjú 

Marianna, hitoktató 
1-4. évf. 9-10., 12. évf. 

 

 protestáns felekezetek: 

o a szülői/tanulói igények alapján idén is minden évfolyamon megszervezzük a református 

hitoktatást az egyes osztályok tanulói létszáma 35-60 %-ának részvételével: 

 
mely évfolyamon tanít? 

(általános iskola) 
mely évfolyamon tanít? 

(gimnázium) 

Timár Sándor, hitoktató 1-8. évf. - 

Papp Tibor, tiszteletes - 9-12. évf. 

 

o a szülői/tanulói igények alapján az evangélikus hitoktatást az alábbi módon szervezzük 

osztályonként 1-2 tanuló részvételével iskolánk öt évfolyamát érintve: 

 
mely évfolyamon tanít? 

(általános iskola) 
mely évfolyamon tanít? 

(gimnázium) 

Vatai Gyula, hitoktató 7-8. évf. 11-12. évf. 

 

Az intézmény hitélethez kapcsolódó konkrét eseményeit az eseménynaptár (1. számú melléklet) 

tartalmazza. 

Az általános iskola induló első osztálya esetében az idei tanévben az alábbi módon szervezzük 

meg a hittan oktatást: 

felekezet: 

osztályfőnök: Szabóné Vaszkó Éva 

1. osztály (osztálylétszám: 26 fő) 

Római katolikus 17 tanuló 

Református 9 tanuló 

A gimnázium esetében az idei tanévben a hittan oktatást az alábbi megoszlást figyelembe véve 

szervezzük meg az induló 9. évfolyam esetében: 

felekezet: 

osztályfőnök: Rudner Anett 

9/A osztály (osztálylétszám: 24 fő) 

Római katolikus 13 tanuló 

Református 11 tanuló 
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Mind az első, mind pedig a 9. évfolyam összesen ötven tanulója esetében igaz, hogy többségük 

nincs megkeresztelve. 

Sajnos Czank Gábor Atya, az iskolai hitéleti vezetőjeként tevőlegesen az idei tanévben sem tud 

személyesen részt venni a hittan tantárgy tanításában. 
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Tantárgyfelosztás, intézményi órarendek, I. félév 
 

1. Az intézmény augusztus végére véglegessé vált tantárgyfelosztása a munkaterv külső mellékletét 

képezi. 

2. Az általános iskola és a gimnázium elmúlt napokban véglegesé vált órarendje a munkaterv 6. számú 

mellékletét képezi. 

3. Egyéb: 

A, A külső helyszíneken (az intézmény területén kívül) zajló tanítás főként a gimnáziumi osztályokat 

érinti és elsősorban a testnevelés tantárggyal kapcsolatos. 

Külső helyszínek 

Intézményünk órarendi óráinak egy részét az alábbi külső helyszíneken szoktuk megszervezni. 

-Varga Lajos Városi Sportcsarnok 

-Futópálya (városi labdarúgó pálya, Gyoma): testnevelés órák egy része 

-Gyomaendrődi Liget Fürdő: testnevelés órák egy része (az úszásoktatást a közegészségügyi helyzet és 

a költségek alakulása függvényében szervezzük) 

A Varga Lajos Városi Sportcsarnokban idén ősztől nem tervezzük órarendi órák megtartását, 

aminek oka a bérleti költségek várható jelentős növekedése: 

B, A havi iskolamisék, továbbá a vasárnapi misék/istentiszteletek a gimnázium tanulói részére 

leginkább az alábbi külső helyszíneken kerülnek megtartásra: 

-Római katolikus szentmise: gyomai Jézus Szíve templom 

-Református istentisztelet: gyomai református templom, vagy református gyülekezeti terem 

-Evangélikus istentisztelet: gimnázium oktatási épülete/gyomai Lutheránus templom 

Ezeket a közegészségügyi helyzet aktuális alakulásától függően szervezzük. 
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Kötelezően/szabadon választható és egyéb órarendi foglalkozások 
 

Általános iskola 

Szakkörök, sportkörök: 

 

szakkör neve pedagógus évfolyam időpont 

Szemfüles 1. Szabóné Vaszkó Éva 1-2. évfolyam hétfő 12.45-13.30 

Szemfüles 2. Mészárosné Kiss Katalin 3-4. évfolyam hétfő 12.45-13.30 

Bozsik program  Pántya Sándor  1-4. osztály 
szerda 14.45-

16.30 

Játékos informatika Melis Marcell 2. és 4. osztály 
péntek 12.45-
13.30 

Logika Melis Marcell 5-8. osztály 
péntek 13.45-
14.30 

Programozás Melis Marcell 7-8. osztály 
péntek 14.30-
15.15 

Álljunk megy egy szóra! 
Kondorné Tímár 

Erzsébet 
5-8. osztály hétfő 14.00-14.45 

Sulirádió 
Kondorné Tímár 

Erzsébet 
5-8. osztály 

szerda 14.00-
14.45 

Ecset elő! 
Szentpéteriné Uhrin 

Ildikó 
1-4. osztály 

szerda 14.00-
14.45 

Iskolai kórus Gecseiné Sárhegyi Nóra 4-8. osztály kedd 14.00-14.45 

Do you speak English? Gellai Ilona 7-8. osztály 
péntek 14.00-

14.45 

 

Iskolai korrepetálások, felzárkóztató órák 

 

tantárgy pedagógus neve évfolyam időpont 

korrepetálás Szabóné Vaszkó Éva 1. évfolyam kedd 12.45-13.30 

magyar nyelv és 
irodalom 

Fekécs Edit 2. évfolyam szerda 14.00-14.45 

magyar nyelv és 
irodalom 

Kerekiné Kovács Klára 4. évfolyam 
csütörtök 15.00-

15.45 

angol Gellai Ilona 5. évfolyam hétfő 15.00-15.45 

angol Gellai Ilona 6. évfolyan kedd 14.00-14.45 

angol Gellai Ilona 7-8.. évfolyam hétfő 14.00-14.45 

matematika Varjú Diána 2. évfolyam kedd 12.45-13.30 

matematika Varjú Diána 4. évfolyam szerda 12.45-13.30 

korrepetálás Mészárosné Kiss Katalin 3. évfolyam szerda 12.45-13.30 

magyar nyelv és 
irodalom 

Polányi Éva 6-8. évfolyam 
csütörtök 15.00-

15.45 

magyar nyelv és 
irodalom 

Polányi Éva 5. évfolyam hétfő 14.00-14.45 

matematika Farkas Borbála 7-8. évfolyam péntek 14.00-14.45 

matematika Farkas Borbála 5-6. évfolyam péntek 15.00-15.45 
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Fejlesztő foglalkozások: 
 

1. BTM-es tanulók részére (tartja: Szabó Anikó, fejlesztő pedagógus): 

 

Csoport Névsor Időpont 

1. 
Benyó Lili 2.o 

Parrag Ágota 2.o. 
kedd 12.45-13.30 

2. 
Czinczár Bence 1. o. 

Szentmiklósi Hanna 1.o.  
kedd 14.00-14.45 

3. 

Csatári Dániel 5.o. 

Kónya Liza 5.o. 

Szabó Bence 5.o. 

Szentmiklósi Erika 5.o. 

kedd 15.00-15.45 

4.  

 

Czinczár Bence 1.o. 

Szentmiklósi Hanna 1.o. 

Csaba Richárd 2.o. 

Győrfi Dániel 2.o. 

Püski Zselyke 2.o 

Vágner Ákos 2.o. 

szerda 12.45-13.30 

5.  

Varga Kevin 6.o. 

Venczel Tamara 6. o. 

Farkas Edina 6. o. 

Soczó Richárd 6.o. 

Tímár Gergő 6.o. 

szerda 14.00-14.45 

6.  

Győrfi Ferenc 7.o. 

Juhász Arnold 7.o. 

Tóth Béla 7.o. 

Szőlősi Napsugár 8.o. 

szerda 15.00- 15.45 

7.  

Varga Kevin 6.o. 

Farkas Edina 6.o. 

Parrag Ágota 3.o. 

csütörtök 12.45-13.30 

8.  

Csaba Richárd 2.o. 

Győrfi Dániel 2.o. 

Püski Zselyke 2.o 

Vágner Ákos 2.o. 

Parrag Ákos 2.o. 

csütörtök 15.00-15.45 
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2. SNI-s tanulók részére (tartják: Varjú Diána, Terhes Tiborné, Tokainé Timár Csilla 

gyógypedagógusok): 

 

Csoport Névsor Időpont 

1. Hencz Dávid 1. o. csütörtök 6. óra 

2. 

Badari Milán 3. o.  

Hencz Balázs 3. o. 

Molnár Sándor Ferenc 3. o. 

péntek 6. óra 

3. 

Balog Benjámin 4. o. 

Molnár Sándor Ferenc 3. o. 

Szarka Péter 4. o.  

Kiss József 4. o. 

kedd 7. óra 

4. 

Balog Benjámin 4. o. 

Molnár Sándor Ferenc 3. o. 

Szarka Péter 4. o.  

Kiss József 4. o. 

Jambrik Zsolt 5. o. 

 

 

szerda 7. óra 

5. 

Győrfi Ádám 5. o.  

Jambrik Zsolt 5. o. 

Németh Márió Alexander 5. o. 

csütörtök 7. óra 

6. 

Győrfi Ádám 5. o.  

Jambrik Zsolt 5. o. 

Németh Márió Alexander 5. o. 

csütörtök 8. óra 

7. 

Vaszkó Ákos Krisztián 7. o. 

Szécsi Ruben 8. o. 

Cserven Tibor Endre 8. o. 

Strausz Balázs Áron 8. o. 

kedd 8. óra 

8. 
Vaszkó Ákos Krisztián 7. o. 

Straust Balázs Áron 8. o. 
szerda 8. óra 

9. 

Balog Benjámin 4. o. 

Szarka Péter 4. o. 

Kiss József 4. o. 

péntek 7. óra 
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Gimnázium: 

A gimnáziumunk a sikeres érettségi vizsgára és diákjaink egyéni karriertervei megvalósulásának 

eredményes segítésére, illetve a tervezés ösztönzésére törekszik legyen az nyelvvizsga, emelt 

szintű érettségi, emelt szintű tárgyi tudás, sikeres bennmaradás a kiszemelt alapszakon, vagy 

tehetségfejlesztés. Ennek feltétele a minőségi pedagógiai munka és példamutatás, a pozitív, 

tanulásra ösztönző iskolai környezet, illetve a megfelelő felkészítés úgy a tanórákon, mint a 

kötelezően választandó további órákon. Elemi érdekünk, hogy ezekből (a mindenkori 

csoportlétszámot, mint realitást is figyelembe véve) sokfélét szervezzünk. A szülők és a tanulók 

hálásak akkor, ha úgy érzik, eredményes és hatékony a többletmunka. Ez a viszonylag kedvező 

érettségi eredményekben (pl. a nyáron végzett 12A osztály esetében) érhető tetten. Az utóbbi 

években a felsőoktatásba jelentkezőktől elvárt a legalább egy tárgyból tett emelt szintű érettségi 

vizsga, továbbá minimum egy középfokú nyelvvizsga. Ez a plusz követelmény még 

hangsúlyosabbá teszi azt, hogy ezeket a foglalkozásokat időről időre megszervezzük. A szervezés 

részeként a mindenkori 10. évfolyam tanulói körében minden tanév tavaszán előfelmérést, majd 

májusban írásbeli jelentkezést tartunk: a foglalkozásokat ennek, valamint az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével szervezzük. 

Érettségire felkészítő és egyéb foglalkozások 

A 11. évfolyam részére szervezett (induló) közép- és emelt szintű érettségire felkészítő és egyéb 

foglalkozások, 2022-2023. tanév 

Tantárgy Szint 
Foglalkozás 

időpontja 
Pedagógus 

Heti 

óraszám 

Létszám 

(összesen) 

Történelem emelt H: 8-9. óra Rudner Anett 2 4 fő 

Angol emelt CS: 8-9. óra Varsányi Gyula 2 9 fő 

Német nyelv emelt K: 7-8. óra 
Karikásné Mészáros 

Tímea 
2 4 fő 

Biológia emelt SZ: 8-9. óra Tóthné Stibán Erika 2 3 fő 

Földrajz közép SZ: 8-9. óra Kovácsné Vári Eszter 2/1 (UT) 13 fő 

Testnevelés emelt H: 7-8. óra Pántya Sándor 2 7 fő 

Matematika emelt K: 6-7. óra Buza Hajnalka 2 7 fő 

Fizika közép H: 7-8. óra Buza Hajnalka 2 5 fő 

UT közép K: 6-7-8. óra Rudner Anett 3 4 fő 
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A 12. évfolyam részére szervezett (haladó) közép- és emelt szintű érettségire felkészítő és egyéb 

foglalkozások, 2022-2023. tanév 

Tantárgy Szint 
Foglalkozás 

Időpontja 
Pedagógus 

Heti 

óraszám 
Létszám (összesen) 

Történelem emelt CS: 7-8. óra Rudner Anett 2 3 fő 

Angol nyelv 

közép CS: 8-9. óra Rovnyik Katalin 2 2 fő 

emelt SZ: 8-9. óra Varsányi Gyula 2 4 fő 

Német nyelv emelt CS: 7-8. óra Deliné Dobó Tünde 2 5 fő 

Biológia emelt H: 7-8. óra Tóthné Stibán Erika 2 3 fő 

Földrajz közép H: 7-8. óra Kovácsné Vári Eszter 2 3 fő 

Testnevelés emelt K: 7-8. óra Pántya Sándor 2 7 fő 

Informatika közép CS: 7-8. óra Bela Tibor 2/1 (UT) 6 fő 

Matematika közép H: 7-8. óra Deliné Dobó Tünde 2 2 fő 

Belügyi r. i. + 

spec. társ. i. 
közép 

K: 7. óra, CS: 

7-8. óra 

P: 0. óra 

Nagy Ádám 

Rudner Anett 

3 

1 
10fő 

UT közép 
H: 7-8. óra, 

CS: 7. óra 
Bernáthné Butsi Erika 3 2 fő 

 

Egyéb foglalkozások 

Tantárgy 
Évfo-

lyam 

Foglalkozás 

időpontja 
Pedagógus 

Heti 

óraszám 
Helyszín 

DSK 

(röplabda) 

9-12. 

évf. 
SZ: 8-9. óra 

Nagy Ádám 

2 tornaterem 

DSK 

(honvédelem) 

9-12. 

évf. 
K: 8-9. óra 2 tornaterem 

Színjátszókör 
9-12. 

évf. 
CS: 8. óra 

Debreceniné Barancsi 

Emese 
1  
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A tanórák napi ütemezése (csengetési rend) 
 

A tavalyi tanévhez képest módosulás, hogy a 6. tanítási óra kivételével az 1-7. órák időrendjét a 

két intézményegység viszonylatában szinkronizáltuk. Ennek fő oka az áttekinthetőség növelése, 

továbbá az áttanító pedagógusok (jelenleg a nevelőtestület negyede) napirendjének 

egyszerűsítése. Az ebédszünet kivételével két nagyobb, 15 perces szünet van az első és a 

harmadik tanítási órát követően. Az egyéb szünetek időtartama 10 perc. 

 Általános iskolai telephely Gimnáziumi telephely 

Az intézmény nyitva tartása: 7.00-16.30 7.00- 17.30 

Az az idősáv, amikor 
tanulóink az épületben 

tartózkodhatnak 
7.00-16.30 7.00-16.50 

Tanórák kezdete, csengetési 
rend 

 
1. óra: 8.00-8.45 
2. óra: 9.00-9.45 
3. óra: 9.55-10.40 
4. óra. 10.55-11.40 
5. óra: 11.50-12.35 
6. óra: 12.45-13.30 
7. óra: 14.00-14.45 
8. óra: 15.00-15.45 

0.óra: 7.10-7.55 
1. óra: 8.00-8.45 
2. óra: 9.00-9.45 
3. óra: 9.55-10.40 
4. óra. 10.55-11.40 
5. óra: 11.50-12.35 
6. óra: 13.05-13.50 
7. óra: 14.00-14.45 
8. óra: 14.55-15.40 

Ebédeltetés: 12.35-14.00 között (két turnus) 12.35-13.05 között (egy turnus) 

Délutáni foglalkozás: 14.00-16.00 a tanítási órákat követően 

Megjegyzés: 
az áhítatot hétfőnként 7.45-től 

tartjuk 

az áhítatot hétfőnként az első 
órát követő 15 perces 

szünetben tartjuk 

Intézményünk részvétele az idei tanév méréseiben 
 

Ebben a tanévben számos országos mérés lebonyolítását ütemeztük az éves eseménytervünkben. Ezek 

egy része már megszokott, más részük (1-3. pontban felsoroltak) az oktatásirányítás által újonnan 

bevezetett procedúra: 

 A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., 
a 8. és a 10. évfolyamon valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon; 

 Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. 

és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. 

évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri 

 Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai 
kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő 

 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) alkalmazása az iskolák első évfolyamán a tanulók eltérő 

ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, valamint az 
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alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében. A vizsgálatokat 2022. őszén 

tervezzük iskolánkban elvégeznünk. 

 2022. őszén már „többedjére” veszünk részt a Matalent 7 mérésben ötödikeseinket érintően. 

 A felső tagozatos és gimnáziumi tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát (NETFIT) 2023. 

tavaszán szükséges megszervezni iskolánkban, a mérést ennek megfelelően ütemeztük az intézményi 

munkatervünk operatív feladatait tartalmazó táblázatban 

 Helyi (bemeneti) mérést két évfolyamon tervezzük: 

-az 5. évfolyam esetében év elején a diákok olvasásértését illetve számolási készségét mérjük fel. Az 

olvasáskészség mérése kompetencia mérés, a számolási készség mérése tudásteszt. 

-a gimnáziumban a 9. évfolyamon szélesebb körű tanév eleji bemeneti mérést végzünk: 

- minden tanuló ír olvasáskompetencia és matematikai kompetencia tesztet. A matematikai 

kompetencia teszttel a tanulók induktív és deduktív gondolkodását, rendszerező képességét és 

kombinatív képességét mérjük. 

- Ezen kívül tantárgyi teszteket is íratunk a kilencedikesekkel nyelvtan, történelem, matematika, 

idegen nyelv tantárgyakból. 

A teszteken kívül minden diákkal kitöltetünk egy háttérkérdőívet, amely változóinak segítségével árnyalni 

tudjuk a tanulási teljesítményüket. 

 Egyéb helyi méréseink: 

-Idén ősszel tanulóink egy részét érintően tervezzük újra elvégezni a neveltségi szint mérését. 

-2023. március első felében sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálatot szervezünk a 

gimnáziumunk sportosztályába jövő ősztől belépni szándékozó nyolcadikos jelentkező tanulók számára 

Tanulmányi versenyek a tanévben 
 

Általános iskola: 

Saját intézményünk szervezésében megvalósuló verseny: 

Egyházmegyei játékos bibliaismereti vetélkedő az egyházmegye katolikus általános iskolái között 

az 1-4 évfolyam tanulói részére 

A már tíz éve megrendezésre kerülő versenyen a Szegedtől távolabb eső számos 

testvérintézményünk képviselteti magát egy-egy csapattal: 

-Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Orosháza 

-Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda 

-Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

-Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Békésszentandrás 

-Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola, Hódmezővásárhely 

-Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba 

-Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szentes 

-Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Gyomaendrőd 

-Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Mezőtúr 

Városi versenyek 

Határ Győző Városi Könyvtár 

 Aranyfonál mesemondó verseny 
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 Versmondó verseny 

 Szövegelő verseny 

Kis Bálint Általános Iskola 

 Darvas Tibor – rajzpályázat 

Egyházmegyei versenyek 

Játékos bibliatörténeti vetélkedő az egyházmegye katolikus általános iskolái között 1-4 
évfolyamon 
Regionális versenyek 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula 

 Mátyás király megyei monda- és mesemondó verseny 

Teleki Blanka Gimnázium – Mezőtúr 

 Német olvasási verseny 

Tervezett országos versenyek 

 Simonyi Zsigmond helyesírás verseny 

 Kazinczy szépkiejtési verseny 

 Bendegúz tanulmányi versenyek 

 Zrínyi matematika verseny 

 Dugonics matematika verseny 

 Diákolimpiai úszóverseny  

 Diákolimpiai mezei futó verseny 

 Diákolimpiai többpróba verseny 

Gimnázium: 

Saját intézményünk szervezésében megvalósuló verseny: 

2022. szeptember 22-ére tervezzük a negyedik Szent Gellért Labdarúgó Torna elnevezésű 

sporteseményt, melyet a Varga Lajos Városi Sportcsarnokban tartunk. Rendezvényünkre 

egyházmegyénk következő intézményeit hívjuk meg: 

-Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Kistelek 

-Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai, Gyula 

-Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, óvoda és Kollégium, székhely: Karácsonyi 

János Katolikus Gimnázium, Gyula 

-Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda, Battonya 

-Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Gyomaendrőd 

Országos versenyek: 

 Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny 

 Keresem ősöm udvarát verseny 

 OKTV- Biológia: 12. évfolyam 

 Megyei, ill. országos meghirdetésű matematika versenyek (pl. Bolyai csapatverseny) 

 Országos haditorna versenyek 
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 Ebédelési rend 

Általános iskola 

2022/2023. I. félév 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

12.35- 
1. osztály 
2. osztály 

1. osztály 
2. osztály 

1. osztály 
2. osztály 

1. osztály 
2. osztály 

1. osztály 
2. osztály 

13.00- 
3. osztály 
4. osztály 

3. osztály 
3. osztály 
4. osztály 

3. osztály 
5. osztály 
6. osztály 

3. osztály 
4. osztály 

13.30- 

5. osztály 
6. osztály 
7. osztály 
8. osztály 

4. osztály 
5. osztály 
6. osztály 
7. osztály 
8. osztály 

5. osztály 
6. osztály 
7. osztály 
8. osztály 

4. osztály 
7. osztály 
8. osztály 

5. osztály 
6. osztály 
7. osztály 
8. osztály 

 

Gimnázium: 

Az utóbbi tanévek bevált gyakorlataként egy ebédszünetet tartunk az 5. tanítási órát követően 

(12.35-13.05 között). 

2022-
2023. I. 

félév 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

12.35-

13.05 
Rudner Anett  Nagy Ádám  Árki Mária  

Debreceniné 

Barancsi 

Emese  

Karikásné 

Mészáros 

Tímea  
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Ügyeleti rend, helyettesítési rend 
 

Pedagógusok ügyeleti rendje, általános iskola (folyosó, ebédlő, udvar, autóbusz 

megállójába kíséret): 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Reggeli ügyelet 

7.15-től 

Kondorné 

Tímár Erzsébet 

Mészárosné 

Kiss Katalin 

Szentpéteriné 

Uhrin Ildikó 
Fekécs Edit 

Kerekiné 

Kovács Klára 

Udvar délelőtt 
Farkas Borbála 

Varjú Diána 

Szabóné 

Vaszkó Éva 

Varjú Diána 

Szentpéteriné 

Uhrin Ildikó 

Polányi Éva 

 

Szabóné 

Vaszkó Éva 

Gellai Ilona 

Gecseiné 

Sárhegyi Nóra 

Melis Marcell 

Buszhoz kísér 

(délután) 
Gellai Ilona Melis Marcell Irimiás Róbert Farkas Borbála 

Kondorné 

Tímár Erzsébet 

Udvar délután 
Kerekiné 

Kovács Klára 

Mészárosné 

Kiss Katalin 
Polányi Éva Fekécs Edit 

Gecseiné 

Sárhegyi Nóra 
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Pedagógusok ügyeleti rendje, gimnázium 

Ügyeleti beosztás (reggel, óraközi szünetek, kora délután) 

2022-2023. tanév 
I. félév (09.01.) 

H É T F Ő  K E D D  S Z E R D A  C S Ü T Ö R T Ö K  P É N T E K  

7.30-
10.45 

földszint 
Rovnyik 
Katalin 

Deliné Dobó 
Tünde 

Tóthné 
Stibán Erika 

Bernáthné 
Butsi Erika 

Tóthné 
Stibán Erika 

emelet 
Rudner 
Anett 

Buza 
Hajnalka 

 
Nagy Ádám 

Varsányi 
Gyula 

Buza 
Hajnalka 

10.45-
14.45 

földszint 
Varsányi 

Gyula 
Bernáthné 
Butsi Erika 

Debreceniné 
Barancsi 
Emese 

Rovnyik 
Katalin 

Pántya 
Sándor 

emelet 
Debreceniné 

Barancsi 
Emese 

Karikásné 
Mészáros 

Tímea 

Kovácsné 
Vári Eszter 

Tóthné 
Stibán Erika 

Nagy Ádám 
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Helyettesítési rend, általános iskola: 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. óra 

 
Szabóné 

Vaszkó Éva 
 

Mészárosné 
Kiss Katalin 

Mészárosné 
Kiss Katalin 

Kondorné 
Tímár 

Erzsébet 

Kondorné 
Tímár 

Erzsébet 

2. óra 
 

Polányi Éva 
 

Gellai Ilona 
Kondorné 

Tímár 
Erzsébet 

Kis-Turcsányi 
Andrea 

Varjú Diána 

3. óra 
Gecseiné 

Sárhegyi Nóra 

 
Varjú Diána 

 

Kerekiné 
Kovács Klára 

Farkas 
Borbála 

Farkas 
Borbála 

4. óra 
Szabóné 

Vaszkó Éva 

 
Irimiás Róbert 

 
Irimiás Róbert Melis Marcell 

Szentpéteriné 
Uhrin Ildikó 

5. óra 
Szentpéteriné 

Uhrin Ildikó 
Kerekiné 

Kovács Klára 

 
Fekécs Edit 

 
Fekécs Edit 

Mészárosné 
Kiss Katalin 

6. óra Polányi Éva 
 

Melis Marcell 
 

Szentpéteriné 
Uhrin Ildikó 

Gecseiné 
Sárhegyi Nóra 

Gellai Ilona 

 

Helyettesítési rend, gimnázium: 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. 
Bernáthné 

Butsi Erika 

Tóthné Stibán 

Erika 

Buza 

Hajnalka 

Kovácsné 

Vári Eszter 

Rovnyik 

Katalin 

2. Rudner Anett 
Szabadka 

Marianna 

Pántya 

Sándor 
Rudner Anett 

Tóthné Stibán 

Erika 

3. 
Deliné Dobó 

Tünde 

Varsányi 

Gyula 

Rovnyik 

Katalin 

Buza 

Hajnalka 

Karikásné 

Mészáros T. 

4. 
Pántya 

Sándor 

Karikásné 

Mészáros T. 
Tóth Ferenc 

Kis-Turcsányi 

Andrea 

Kovácsné 

Vári Eszter 

5. 
Debreceniné 

Barancsi E. 

Debreceniné 

Barancsi E. 

Bernáthné 

Butsi Erika 

Kovácsné 

Vári Eszter 
Nagy Ádám 

6. Nagy Ádám 
Deliné Dobó 

Tünde 

Pántya 

Sándor 
Árki Mária 

Varsányi 

Gyula 

7. Árki Mária 
Szabadka 

Marianna 

Kovácsné 

Vári Eszter 

Tóthné Stibán 

Erika 

Szabadka 

Marianna 
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Intézményi óralátogatások tervezete, belső ellenőrzési terv 
 

2022/2023 
tanév 

Gimnázium Általános iskola 

Tóth Ferenc 
Szabadka 
Marianna 

Tóth Ferenc 
Kondorné Timár 

Erzsébet 

október 
Bela Tibor 

informatika éretts. felk. 
12. évf. 

BECS önért. 
Deliné D. Tünde 

matematika, 
10A osztály (B csop.) 

Polányi Éva 
magyar, 7.osztály 

Tokainé Timár Csilla 
logopédiai fogl. 

Mészárosné K. Katalin 
matematika, 3.osztály 

november 
Debreceniné B. Emese 

történelem, 12B 
osztály 

Tóth Ferenc 
digitális kultúra, 9A 

Szentpéteriné U. 
Ildikó 

rajz és viz. kultúra, 
2. osztály 

Szabó Anikó 
fejlesztő foglalkozás, 1. 

osztály 

december 
BECS önért. 

Kovácsné V. Eszter 
földrajz, 9A osztály 

Rudner Anett 
történelem, 11A 

osztály 

Melis Marcell, 
informatika, 8. osztály 

Kis-T. Andrea 
német 8. osztály cs. 

január 
Tóthné S. Erika 

természettudomány, 
11A osztály 

Bernáthné B. Erika 
UT, 12. évf. 

Gellai Ilona 
angol, 5. osztály id. ny. 

csop. 

BECS önért. 
Fekécs Edit 

testnevelés, 2.osztály 

február 
Pántya Sándor 

testnevelés, 10A o. 

Árki Mária 
német, 12B I. id. ny. 

cs. 

Varjú Diána 
fejlesztő foglalkozás, 3. 

osztály 

Irimiás Róbert 
testnevelés, 7.osztály 

március 
Szabadka Marianna, 

angol, 10A II. id. ny.cs. 

BECS önért. 
Buza Hajnalka 

matematika, 11A (C 
csop.) 

Gecseiné S. Nóra 
technika, 6. osztály 

Terhes Tiborné 
SZIT fejlesztés 

április 
Rovnyik Katalin 

angol, 12A I. id. ny. cs. 
Nagy Ádám 

honvéd. alapism, 9A 
Szabóné V. Éva 

matematika, 1. osztály 

BECS önért. 
Kerekiné K. Klára. 

környezetismeret, 4. 
osztály 

május 
Karikásné M. Tímea 
német, 12B II. id. ny. 

cs. 

Varsányi Gyula 
angol, 12A II. id. ny. 

cs. 

Kondorné T. Erzsébet 
tehetséggondozás 

Farkas Borbála 
matematika, 6.osztály 

Az intézményvezető a változtatás jogát fenntartja! 

A dőlt betűvel és "BECS önért" rövidítéssel jelölt alkalmak az adott pedagógus önértékeléséhez 

kapcsolódó óralátogatásokat (is) jelzik, azokat az intézményvezetésen kívül az Intézményi önértékelési 

csoport (BECS) által kijelölt további 1-1 fő is látogatja. 
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A belső ellenőrzés tervezete a 2022/2023. tanévben 

 

 

 

2022. AUGUSZTUS 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

3.hét 

Munkavédelmi, tűz- 

és 

katasztrófavédelmi 

szemle 

Az intézmény minden 

dolgozója 

Munkavédelmi, tűz- 

és katasztrófavédelmi 

szabályzat alapján. 

intézményvezető 

munkavédelmi, tűz- 

és 

katasztrófavédelmi 

felelős 

3. hét  

Nyári felújítási, 

karbantartási 

munkák 

elvégzésének 

szemlézése 

karbantartók, 

takarítók 

Szakszerűség, 

határidők, 

költségvetés, 

minőségi elvárások 

betartása. 

intézményvezető 

3. hét 

javító, osztályozó és 

különbözeti vizsgák 

előkészítése 

érintett 

pedagógusok, 

osztályfőnökök 

A vizsgák előkészítése, 

törvényszerű 

lebonyolítása, precíz 

dokumentáció 

intézményvezető-

helyettesek 

4. hét  Termek dekorálása. 
 tanítók, szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Szakszerű szemléltető 

anyagok. 

Ízléses dekoráció. 

munkaközösség-

vezetők 

4. hét  

A köznevelési 

intézmények 

járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

Az intézmény minden 

dolgozója 

Az eljárásrendben 

megfogalmazott 

szempontok szerint. 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

4. hét 

A VeniSancte és a 

tanévnyitó, 

előkészítése. 

az ünnepségért 

felelős nevelők, 

hitoktatók, 

1.osztályos tanítónő 

A szentmise 

előkészítése: olvasók, 

ministránsok,  

szavalatok 

intézményvezető-

helyettes 

4. hét  

Számítógépek, 

interaktív táblák 

beüzemelése. 

rendszergazda 

Programok telepítése, 

projektorok 

kitisztítása, aktív 

táblák, új eszközök 

üzembe helyezése. 

intézményvezető-

helyettes 
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2022. SZEPTEMBER  

1. hét 

Munkaközösségi és 

diák- 

önkormányzati 

munkatervek 

összeállítása. 

munkaközösség-

vezetők, 

diákönkormányzat 

segítő nevelő 

Az intézmény 

munkatervével való 

összhang. 

Oktatási és nevelési 

célok 

meghatározása. 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

1. hét 
Gyermek, tanulói 

nyilvántartás 

osztályfőnökök, 

iskolatitkár 

Tanulói beiratkozás és 

távozás 

vezetése, felmentési 

kérelmek pontos 

dokumentálása 

intézményvezető-

helyettes 

1. hét 

Naplók, törzslapok 

kitöltése, 

osztálystatisztikák 

elkészítése.  

osztályfőnökök, 

nevelők 

Az adatok pontos 

kitöltése. 

Záradékok pontos 

használata.  

intézményvezető-

helyettesek 

2. hét 

Tanmenetek, 

csoportok 

foglalkozási tervek 

elkészítése 

tanítók, szaktanárok, 

kollégiumi nevelők 

Tanterveknek való 

megfelelés. 

Didaktikai és 

szaktudományos 

szempontok 

érvényesülése. 

Helyes időbeosztás 

(heti és éves 

óraszámok). 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

2. hét 

Tartós tankönyvek 

kiosztásának 

dokumentálása 

könyvtárosok 

Tartós tankönyvek 

átadásának-

átvételének 

dokumentálása, 

pótrendelések 

leadásának 

ellenőrzése 

intézményvezető-

helyettesek 

3. hét 

Szakkörök, délutáni 

foglalkozások 

beindulása 

szaktanárok 

Kisnaplók 

dokumentációjának 

ellenőrzése 

intézményvezető-

helyettesek 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

2022. OKTÓBER 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 

Takarékossági és 

ésszerűségi 

rendszabályok 

valamennyi 

beosztott, tanulói 

közösség 

intézményvezető által 

írásban kiadott 

általános szempontsor 

intézményvezető-

helyettesek 
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betartásának 

ellenőrzése 

Folyamatosan 
Tevékenységek, 

óralátogatások  

pedagógusok külön 

beosztás szerint 

A tevékenységek, 

óralátogatások 

értékelésének 

szempontjai szerint. 

Tanórai fegyelem. 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

1. hét 

Tanügyi 

dokumentumok 

(napló, törzslap, 

stb.) 

ellenőrzése, 

Statisztika (KIR) 

pedagógusok, 

osztályfőnökök 

A 

tantárgyfelosztásnak 

való 

megfelelés. 

A naplók pontos 

vezetése. 

intézményvezető-

helyettesek 

2. hét Étkezések  

konyhai dolgozók, 

étkezést felügyelő 

pedagógusok 

Az étkezés, a terítés 

kulturáltsága, 

a konyha, az étkező 

tisztasága 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettesek 

3. hét 
Iskolai honlap 

működtetése 
rendszergazda 

Aktuális események, 

különös közzétételi 

lista naprakész 

publikálása 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettesek 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

2022. NOVEMBER 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 
Tevékenységek, 

óralátogatások  

pedagógusok külön 

beosztás 

szerint 

A tevékenységek, 

óralátogatások 

értékelésének 

szempontjai szerint. 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

2. hét 

Naplóellenőrzés 

(csoport, 

osztály-, fakultációs 

és tanórán 

kívüli foglalkozások 

naplói) 

pedagógusok 

Tevékenységek, 

tanórák, 

foglakozások pontos 

vezetése. 

Szaktárgyi 

érdemjegyek száma. 

 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető-

helyettesek 

3. hét  
A gazdasági iroda 

ellenőrzése  

gazdasági ügyintéző, 

iskolatitkár 

A szabályzatok 

ellenőrzése 

Határidők betartása, 

intézményvezető 
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szabályszerű 

irat- és ügykezelés 

4. hét  
A könyvtár 

ellenőrzése  

könyvtáros, 

könyvtáros-tanár  
Katalogizálás  

intézményvezető-

helyettesek 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

2022. DECEMBER 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 
Tevékenységek, 

óralátogatások  

pedagógusok külön 

beosztás szerint 

A tevékenységek, 

óralátogatások 

értékelésének 

szempontjai szerint. 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettesek 

1. hét 
Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók)  
szaktanárok 

Tanmenetek és 

tanítási órák 

megfelelése. A naplók 

pontos 

vezetése 

munkaközösség-

vezetők 

2. hét  
Karácsonyi ünnepség 

előkészítése 

az ünnepségért 

felelős 

pedagógusok  

Műsor és dekoráció 

előkészítése.  

intézményvezető-

helyettesek 

3. hét 

Tanügyi 

dokumentumok 

(egyéni 

elszámoló lapok, 

naplók stb.) 

ellenőrzése 

pedagógusok  Pontos adminisztráció  
intézményvezető-

helyettesek 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

2023. JANUÁR 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 

Tevékenységek, 

óralátogatások  

 

pedagógusok külön 

beosztás 

szerint 

 

A tevékenységek, 

óralátogatások 

értékelésének 

szempontjai szerint. 

munkaközösség-

vezetők, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 
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2. hét 
Tankönyvrendelés 

előkészítése  

munkaközösség-

vezetők, 

szaktanárok, 

tankönyvfelelős 

A helyi tantervnek 

való 

megfelelés. Új 

tankönyvek 

bevezetésének 

indokoltsága. 

 

intézményvezető-

helyettesek 

2. hét 

Félévi osztályzatok, 

tanulmányi 

eredmények.  

pedagógusok  

A helyi tanterv 

követelményeinek 

való megfelelés.  

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettesek 

3. hét 

Napló és egyéb 

dokumentumok 

(igazolások, 

határozatok 

érvényességének 

vizsgálata) 

ellenőrzése,  

szaktanárok 

Tanmenetek és 

tanítási órák 

megfelelése. A naplók 

pontos 

vezetése 

munkaközösség-

vezetők 

4. hét Étkezések  

konyhai dolgozók, 

étkezést felügyelő 

pedagógusok 

Az étkezés, a terítés 

kulturáltsága, 

a konyha, az étkező 

tisztasága 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes, gazdasági 

vezető 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

2023. FEBRUÁR 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 
Tevékenységek, 

óralátogatások  

pedagógusok külön 

beosztás szerint 

A tevékenységek, 

óralátogatások 

értékelésének 

szempontjai szerint. 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

2. hét 

A farsangi műsor és 

előkészületek 

ellenőrzése  

osztályfőnökök 

Az igényesség és a 

kulturált 

szórakozás 

körülményeinek 

megteremtése 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető-

helyettesek 

3. hét 
Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók)  
szaktanárok 

Tanmenetek és 

tanítási órák 

megfelelése. A naplók 

pontos 

vezetése 

munkaközösség-

vezetők 
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4. hét 
Iskolai honlap 

működtetése 
rendszergazda 

Aktuális események, 

információk naprakész 

publikálása 

 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettesek 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2023. MÁRCIUS 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 
Tevékenységek, 

óralátogatások  

pedagógusok külön 

beosztás 

szerint 

A tevékenységek, 

óralátogatások 

értékelésének 

szempontjai szerint. 

munkaközösség-

vezetők, 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

1. hét 

Beiskolázási 

programok, 

prospektusok, 

szóróanyagok 

előkészítésének 

ellenőrzése 

leendő első osztályos 

tanítók 
dátumok, programok  intézményvezető 

2. hét 

Leli gyakorlat 

előkészítésének 

ellenőrzése 

hitoktatók 
programok, szentmise 

előkészítése 

intézményvezető-

helyettesek 

3. hét 
Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók)  
szaktanárok 

Tanmenetek és 

tanítási órák 

megfelelése. A naplók 

pontos 

vezetése 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

2023. ÁPRILIS 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 
Tevékenységek, 

óralátogatások  

pedagógusok külön 

beosztás 

A tevékenységek, 

óralátogatások 

munkaközösség-

vezetők, 
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szerint értékelésének 

szempontjai szerint. 

intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes 

1. hét 
A gazdasági iroda 

ellenőrzése  

gazdasági ügyintéző, 

iskolatitkár 

A szabályzatok 

ellenőrzése 

Határidők betartása, 

szabályszerű 

irat- és ügykezelés 

intézményvezető 

2. hét 
Gimnáziumi ballagás 

előkészítése 

ballagtató osztályok 

osztályfőnökei 
meghívó, programok 

intézményvezető-

helyettes 

3. hét 
Írásbeli érettségi 

előkészítése 

végzős osztályok 

osztályfőnökei 
tájékoztatás intézményvezető 

4. hét 
Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók) 
szaktanárok 

Tanmenetek és 

tanítási órák 

megfelelése. A naplók 

pontos 

vezetése 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

rendben tartása, 

használata. 

intézményvezető-

helyettesek 

2023. MÁJUS 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

1. hét 

kompetenciamérés, 

nyelvi mérés 

előkészítésének 

szakszerűsége 

mérési koordinátorok 
szülők, tanulók 

tájékoztatása 

intézményvezető-

helyettesek 

1. hét 
Érettségi vizsgák 

lebonyolítása 
pedagógusok 

szakszerűség, 

törvényesség 
intézményvezető 

2. hét  
Pénz- és számviteli 

szabályzatok  
gazdasági ügyintéző 

szakszerűség, 

törvényesség 
intézményvezető 

3. hét 

ellenőrzők, 

tájékoztató füzetek 

ellenőrzése 

pedagógusok 

elegendő érdemjegy, 

megfelelő szülői 

tájékoztatás 

munkaközösség-

vezetők 

4. hét 

Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók, 

kisnaplók) 

szaktanárok 

Tanmenetek és 

tanítási órák 

megfelelése. A naplók 

pontos 

vezetése 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatosan 

A járványügyi 

készenlét idején 

alkalmazandó 

beosztottak 

Munkafegyelem, a 

kihelyezett 

védőeszközök 

intézményvezető-

helyettesek 
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eljárásrend 

betartásának 

ellenőrzése. 

rendben tartása, 

használata. 

2023. JÚNIUS 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

1. hét 
Általános iskolai 

ballagás előkészítése 

ballagtató osztály 

osztályfőnöke 
meghívó, programok 

intézményvezető-

helyettes 

2. hét 

Szóbeli érettségi 

vizsgák 

előkészítésének 

ellenőrzése 

osztályfőnökök, 

érettségiztető 

pedagógusok, 

jegyzőkönyvvezetők 

az érettségi 

vizsgaszabályzat 

pontos betartása, 

törvényesség 

ellenőrzése 

intézményvezető 

3. hét 

Iskolai 

dokumentumok 

ellenőrzése 

minden pedagógus 

záradékok, 

dokumentumok 

kitöltésének 

pontossága, törvényi 

előírásoknak való 

megfelelése 

intézményvezető-

helyettesek 

4. hét 

Szertárak, 

szaktantermek leltári 

ellenőrzése 

szertárfelelősök 
leltárba vett eszközök, 

selejtezés 

gazdasági ügyintéző, 

intézményvezető-

helyettes 

4. hét  

beírási naplók, KIR 

nyilvántartások 

ellenőrzése 

iskolatitkárok 
törvényi megfelelés, 

pontosság 
intézményvezető 

2023. JÚLIUS-AUGUSZTUS 

Az ellenőrzés 

ideje (hete) 

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős 

Folyamatosan 

felújítási és 

karbantartási 

munkák 

karbantartók, 

vállalkozók 

szakszerűség, 

határidők, 

költségvetés, 

minőségi elvárások 

betartása 

intézményvezető 
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Intézményünk és az aktuálisan „futó” pályázatok 

I. Iskolánk jelenleg a következő „kifutóban lévő” pályázati projektekben vesz részt: 

1. A Határtalanul!2020 „együttműködés középiskolák között” program keretében korábban 

benyújtott (HAT-20-02-0248) „Nagyjaink nyomában” című pályázat keretében 6,0835 millió Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesülünk. A pályázat projektgazdája a mi intézményünk, 

ugyanakkor a cél eredményes teljesítése érdekében a határon túli partnerintézmény szerepében 

társultunk a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola intézményével is. A pályázatban 

vállalt programok a tavalyi tanévben sikeresen megvalósultak. Az idei ősszel a beszámolók 

elkészítése és az igazoló dokumentumok feltöltése van még hátra. 

2. A Határtalanul!2021 azonosítójú pályáztunk a vállalt programok tavaszi sikeres megvalósítását 

követően a beszámolókészítés fázisában van. 

3. KEHOP 5.2.13. „pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” témájában 

meghirdetett projekt keretében iskolánk a pályázó egyházmegye jóvoltából a gyomai gimnázium 

oktatási épülete energiahatékonyságának növelésére (pl. hőszigetelésére) irányuló pályázat útján 

vett részt. A vállalt kivitelezés 2021. nyara, illetve 2022. nyara között 100%-ban, eredményesen 

megvalósult. A pályázat a végső lezárás stádiumában van. 

II. Egyéb: iskolánk „többedik” aktív félként van jelen néhány, országosan meghirdetett 

programban, melynek haszonélvezői saját tanulóink: 

3. Általános iskolás tanulók pozitív életszemléletét segítő Boldog Iskola program 

4. Gyermeklabdarúgást élénkítő intézményi Bozsik tehetség program 

5. Színházi, tánc- vagy cirkuszi előadások, bemutatóhelyek szervezett és államilag támogatott 

látogatását általános iskolások számára biztosító Lázár Ervin program 

6. Intézményünk az idei évre csatlakozhatott az ország Állatbarát Iskoláinak csoportjához 

Pedagógusok fogadóórái 
 

NÉV NAP 
ALKALMAS 

IDŐPONT 
HELYSZÍN 

ÓRA 

SORSZÁMA 
MEGJEGYZÉS 

  
kezdete vége 

   
Tóth Ferenc 
intézményvezető 

csütörtök 8:00 8:45 Ált. Iskola 1. óra 
előzetes telefon 
egyeztetés alapján 

Tóth Ferenc 
intézményvezető 

péntek 8:00 8:45 Gimnázium 1. óra 
előzetes telefon 
egyeztetés alapján 

Kondorné Tímár Erzsébet 
intézményvezető-
helyettes 

hétfő 8:00 8:45 Ált. Iskola 1. óra 
előzetes telefon 
egyeztetés alapján 

Szabadka Marianna 
intézményvezető-
helyettes 

csütörtök 8:00 8:45 Gimnázium 1. óra 
előzetes telefon 
egyeztetés alapján 

Árki Mária csütörtök 13:05 13:50 Gimnázium 6. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Bela Tibor csütörtök 14:00 15:00 Gimnázium 7. óra előzetes egyeztetés 
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alapján 

Bernáthné Butsi Erika hétfő 9:55 10:40 Gimnázium 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Buza Hajnalka szerda 8:00 8:45 Gimnázium/Ált. Isk. 1. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Debreceniné Barancsi 
Emese 

szerda 9:55 10:40 Gimnázium 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Deliné Dobó Tünde hétfő 9:55 10:40 Gimnázium 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Farkas Borbála csütörtök 9:55 10:40 Ált. Iskola 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Fekécs Edit szerda 9:55 10:40 Ált. Iskola 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Gecseiné Sárhegyi Nóra csütörtök 12:45 13:30 Ált. Isk./Gimnázium 6. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Gellai Ilona péntek 9:55 10:40 Ált. Iskola 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Irimiás Róbert hétfő 10:55 11:40 Ált. Isk./Gimnázium 4. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Karikásné Mészáros 
Tímea 

péntek 9:55 10:40 Gimnázium/Ált. Isk. 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Kerekiné Kovács Klára szerda 9:55 10:40 Ált. Iskola 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Kis-Turcsányi Andrea csütörtök 9:00 9:45 Ált. Isk./Gimnázium 2. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Kovácsné Vári Eszter szerda 14:00 14:45 Gimnázium/Könyvtár 7. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Melis Marcell csütörtök 10:55 11:40 Ált. Iskola 4. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Mészárosné Kiss Katalin szerda 8:00 8:45 Ált. Iskola 1. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Nagy Ádám kedd 9:55 10:40 Gimnázium 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Pántya Sándor kedd 13:05 13:50 Gimnázium/Ált. Isk. 6. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Papp Tibor szerda 11:00 12:00 Lelkészi Hivatal, Hősök útja 44. 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Pfeiferné Varjú Marianna 
   

előzetes egyeztetés 
alapján 

Polányi Éva szerda 9:00 9:45 Ált. Iskola 2. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Rovnyik Katalin péntek 8:00 8:45 Gimnázium 1. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Rudner Anett hétfő 9:00 9:45 Gimnázium 2. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Soczó Géza 
    

előzetes egyeztetés 
alapján 

Szabó Anikó kedd 11:50 12:35 Ált. Iskola 5. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Szabóné Vaszkó Éva hétfő 10:55 11:40 Ált. Iskola 4. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 
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Szentpéteriné Uhrin 
Ildikó 

hétfő 11:50 12:35 
Ált. 
Iskola/Gimnázium 

5. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Timár Sándor 
    

előzetes egyeztetés 
alapján 

Tóthné Stibán Erika péntek 9:00 9:45 Gimnázium/Ált. Isk 2. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Varjú Diána kedd 9:55 10:40 Ált. Iskola 3. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Varsányi Gyula hétfő 11:00 12:00 Gimnázium 4. óra 
előzetes egyeztetés 
alapján 

Vatai Gyula 
    

előzetes egyeztetés 
alapján 

A táblázatban nem szereplő további munkatársaink esetében egyedi időpont kérése a szülő 

részére az iskolai titkárságok telefonszámain keresztül lehetséges: 

Iskolai könyvtáraink hetirendje és éves tervei 
 

Általános iskolai könyvtár (Dr. Vargáné Zsótér Margit, gyermekkönyvtáros) 

Könyvtári kölcsönzés (óraközi szünetekben lehetséges): 
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Gimnáziumi könyvtár (Kovácsné Vári Eszter könyvtárostanár): 

 

 

 

Könyvtári munkaterv a 2022/23. tanévre Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium 

A könyvtár célja, feladata: 

Az iskolai könyvtár - igazodva az intézmény pedagógiai programjához – küldetésének tekinti egyenlő 

eséllyel biztosítani a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat az iskolai közösség 

minden tagja számára, valamint lehetővé tenni, hogy minden típusú információhordozó használójává 

váljanak.  

 a gyermekek olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelése, 

 a könyvtár és a könyvtári programok népszerűsítése, a szabadidő értékes eltöltése 

 az önálló ismeretszerzés, az egész életen át tartó tanulást szolgálva a kompetenciaalapú oktatás 

támogatása 

 a könyvtárhasználatra épülő szakórák számának növelése 

 a hagyományőrző rendezvények, iskolai megemlékezések szakmai támogatása 

 egyenlő esélyek biztosítása: hátrányos helyzetűek támogatása, tehetséggondozás 

 a digitális írástudás, az információs műveltség fejlesztése a könyvtárban 

 a gimnázium könyvtári állományának további feldolgozása a Szirén integrált könyvtári rendszerbe  

 

Tervezett programok, foglalkozások: 
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Egész évben folyamatosan:  

 a beszerzett dokumentumok érkeztetése, bevételezése, rögzítése a számítógépes rendszerben, a 

dokumentumok illesztése a könyvtár rendjébe  

 könyvtári alapdokumentumok, statisztikák aktualizálása 

 a Szirén rendszerben még nem szereplő könyvek feldolgozása, bevitele a könyvtári rendszerbe 

 elhasználódott könyvek gondozása, selejtezése 

 a tanulói információgyűjtés segítése az aktuális iskolai rendezvényekhez, ünnepkörökhöz 

kapcsolódva 

 a gimnazista tanulók bevonása a könyvtári munkába, lehetőség biztosítása a közösségi szolgálat 

kivitelezéséhez 

 a városi könyvtárral folyamatos kapcsolattartás, a városi könyvtár rendezvényeinek ismertetése, 

látogatása tanulókkal 

 PETÖFI SÁNDOR évforduló kapcsán a KELLO-tól ajándékba kapott dokumentumok feldolgozása, 

bevételezése 

 PETÖFI SÁNDOR évfordulóhoz kapcsolódó információk bővítése a tanulók körében 

 Az évfordulóhoz kapcsolódóan feladatok kiadása a tanulók számára, ezek ellenőrzése  

 

 

HÓNAP ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM 

Augusztus tankönyvleltár ellenőrzése, aktualizálása 

új tankönyvek átvétele, bevételezése avonalkódos rendszerrel, 

tankönyvosztás megszervezése, űrlapok elkészítése 

diákok, szülők értesítése a tankönyvek átvételéről, aktualitásokról 

Szeptember 

 

tankönyvek kiosztása, kötelező olvasmányok kölcsönzése igény szerint 

pótrendelések felmérése, pótrendelések lebonyolítása, 

éves nyitva tartás kidolgozása, az erről szóló tájékoztatás elkészítése, 

elhelyezése, honlapon történő megjelentetése 

az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások aktualizálása, vezetése 

az új olvasók tájékoztatása, beiratkozás segítése 

egykori és jelenlegi névadónk megismerése (Szent Gellért, Kner Imre) 

könyvtári dokumentációk aktualizálása 

mesedélután- a Népmese napja  Az érettségire felkészítő 

órákhoz szükséges tanulói 

kiadványok igényfelmérése, 

rendelése, kiosztása 

Október az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 

könyvajánlás a legnépszerűbb könyvekből  

részvétel a városi könyvtár rendezvényein 

statisztikák elkészítése 

emlékezés az Aradi vértanúkra, Október 23-ra, a Reformáció Emléknapjára 

Boldog iskola programhoz szükséges 

pedagógus segédkönyvek beszerzése 

a zene világnapja, állatok világnapja, őszi 

hét,  

A tankönyvállomány 

ellenőrzése, az elavult 

tankönyvek selejtezése 
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továbbtanulás, pályaválasztás segítése 

November készülődés az adventre 

a Szent Imre templom megismerése (kép-, 

információgyűjtés)  

a szépirodalmi alkotások szirén 

rendszerbe való bevitelének 

folytatása 

December készülődés a karácsonyra, az ünnep öröme 

Téli mesék, versek válogatása, olvasása 

a pályaorientációs nap támogatása 

a pályaorientációs nap 

támogatása 

Január Három király-járás 

készülés a Magyar Kultúra Napjára 

a FELVI.hu oldalon történő 

tájékozódásban és a felvételi 

jelentkezésben segítés 

Február Anyaggyűjtés - a kommunizmus áldozataira emlékezünk 

Farsanggal kapcsolatos olvasmányok  a szépirodalmi alkotások szirén 

rendszerbe való bevitelének 

folytatása 

Március tankönyvigényléshez szükséges nyilatkozatok begyűjtése 

tankönyvlisták összeállítása a tanítók és szaktanárok segítségével, 

tankönyvrendelés eljuttatása a szülőkhöz 

Anyaggyűjtés - Tavaszi ünnepkör,  

Március 15., Húsvét 

versválasztás – a Költészet Napi 

szavalóversenyre 

Március 15.  

Digitális témahét támogatása 

Április tankönyvrendelés első köre 

a KELLO rendszerbe adatok bevitele, a rendelés leadása, stb. 

 Gyermekkönyvek nemzetközi napja 

a Föld napja, Madarak, fák napja  

Anyaggyűjtés - a holokauszt áldozataira 

emlékezünk 

Költészet Napjának megünneplése- 

szavalóverseny 

Fenntarthatósági témahét támogatása 

Anyaggyűjtés - a holokauszt 

áldozataira emlékezünk 

érettségiző tanulók könyveinek 

visszavétele 

Május Anyaggyűjtés - Pünkösd  Az érettségi vizsgához 

szükséges könyvek 

előkészítése 

érettségiző tanulók könyveinek 

visszavétele 

Június tankönyvek, kölcsönzött dokumentumok visszavétele 

végzős tanulók tartozásainak ellenőrzése 

tartós tankönyvek állapotának ellenőrzése, esetleges selejtezése 

tankönyvrendelés második köre: lezárás, pontosítás 

Gyomaendrőd, 2022. szeptember 05. 

 

Kovácsné Vári Eszter Dr. Vargáné Zsótér Margit 
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Az intézmény legfontosabb célkitűzései a 2022/2023. tanévre 

1. Pedagógus munkaerő toborzása: a fenntartó által jóváhagyott intézményi tantárgyfelosztásban két üres 

státusz került szerepel. A betöltetlen álláshelyek okozta nehézség végigkísérik iskolánk utóbbi tanéveit. 

Időről időre próbáljuk eredményesen, az iskola érdekét figyelembe véve új munkavállalók alkalmazása 

útján megtalálni az új munkaerőt változó sikerrel. Jelenleg angolból, németből és matematikából adódik a 

legtöbb ellátatlan óra, melyeket (ezeken felül másokat is) elrendelt túlmunkában látnak el a 

nevelőtestület tagjai. Kisebb részben óraadók alkalmazása útján orvosoljuk a pedagógus hiányt, velük 

azonban mindent nem tudunk megoldani 

2. Gimnáziumunk beiskolázási kínálatának gazdagítása: 

A, Honvéd Kadét program: gimnáziumunk 9A osztálya esetében összesen nyolc fővel 2022. 

szeptemberétől a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával 

elindítjuk a HK programot. 

B, Új irányként a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Pedagógiai Karával kívánunk partnerségre lépni: tervünk, 

hogy jövő ősztől a GFE támogatásával új irányként elindíthassuk a 4+2 éves pedagógiai asszisztens 

képzést. 

C, Újonnan létesítendő partnerségi együttműködésre kívánunk lépni a Debreceni Egyetemmel. 

Saját oktatóval és instruktorral az A, pont esetében rendelkezünk, míg a B, pont esetében ezt a személyt 

(egyet, vagy többet) a GFE biztosítaná iskolánk részére. Mindháromtól gimnáziumunk beiskolázási 

eredményeinek javulását várjuk. 

3 .Az iskolai KRÉTA-program hatékony és hibamentes kiépítését és működtetését második éve vállalta fel 

intézményünk, melyből a 2021-2022. tanév volt a próba év. A tanulságokat levonva, többféle segítséget 

igénybe véve, a fellelhető elektronikus és nyomtatott anyagokat, kollégák tapasztalatait és saját 

meglátásaikat eredményesen felhasználva a vezetőhelyettesek vezetésével vesszük ismét használatba az 

elektronikus napló programot. 

4. A gyorsan emelkedő rezsiköltségek (fűtés, villamos áram), továbbá a higiénés termékek árának 

emelkedése különösen fontossá teszi az ésszerűségi és takarékossági intézkedések tudatosítását, 

betartását és betartatását: pl. takarékosság a fénymásoló- és kéztörlőpapír használatával, tantermek 

étgondolt szellőztetése a fűtési időszakban, világítás és elektromos eszközök időben történő fel- és 

lekapcsolása, stb. 

5. Tantermi IKT-eszközök bővítése: egy, a kormány által meghirdetett projektnek, valamint a fenntartó 

egyházmegye által átengedett, használatra kapott notebook eszközparknak köszönhetően van 

lehetőségünk az amortizálódott tantermi laptopok cseréjére, továbbá a saját tanári laptoppal ellátott 

tantermek számának bővítésére. Célunk a nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a pedagógusok 

munkakörülményeinek felzárkóztatása.  

6. Intézményi infrastruktúra modernizálása: a fenntartó SZEGEKIF felkérésére 2022. augusztus végén 

összeírásra és rangsorolásra került egy olyan lista, melynek mentén megfelelő anyagi forrás 

rendelkezésére állása esetén intézményünk infrastrukturális fejlesztéseket hajtana végre, mely az 

energiatakarékosságot, a munka- és tanulói környezet további minőségi javulását és a XXI. századi 
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elvárható modernizálását célozná. Iskolánk célja a fenntartóval együttműködve elérhetővé tenni ilyen, 

elsősorban pályázati forrásokat. 

Prioritás 
Általános Iskolai intézményegység 

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2 

Gimnáziumi intézményegység 

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. 

1.  
épületenergetikai korszerűsítés: fal- és 

födém szigetelése 
főépület áramhálózati felújítása 

2.  nyílászárók cseréje napelem-rendszer kiépítése 

3.  tantermek padlózatának cseréje tantermek padlózat cseréje 

4.  amortizált tantermi projektorok cseréje 
folyosói padlózat burkolatának cseréje a 

főépület földszintjén és emeletén 

5.  főépület áramhálózati felújítása 
tornaterem tetőszerkezetének felújítása, 

héjazat teljes cseréje 

6.  gázkazánok cseréje 
főbejárati ajtó és környező üvegezett rész 

cseréje 

7.  új játszótéri eszközök telepítése sportudvar kialakítása 

8.  napelem-rendszer bővítése digitális tanterem kialakítása  

9.  iskolaudvar szilárd burkolatának felújítása tanári szoba bútorzatának cseréje 

10.  sportudvar kialakítása 
szerver gép beszerzése belső 

munkahálózat kiépítéséhez 

11.  digitális tanterem kialakítása tornaterem belső terének átfogó felújítása 

12.  tetőtérben rendezvénytér kialakítása 
elektromosan nyitható/zárható főbejárati 

ajtó, beléptető rendszer kiépítése 

13.  

iskolaudvar zöldítése: 

gyepfelület/műfüves felület kialakítása, 

fásítás 

automata tűzjelző rendszer kiépítése 

14.  
elektromosan nyitható/zárható főbejárati 

ajtó, beléptető rendszer kiépítése  

tanulói és dolgozói vizesblokkok teljes 

felújítása 

 15. kerékpártárolók újakra cserélése kerékpártároló felújítása 

 

7. Nevelő-oktató munkánk során az utóbbi években új típusú problémák jelentkezésével, vagy azok 

felerősödésével szembesültünk. Több esetben maga a nevelőtestület jelezte igényét célzott pedagógus 

továbbképzéseken való részvétel iránt, pl. tanulói agresszió kezelése témájában. 

8. Az előző pontban megfogalmazottakra válaszként prevenciós célú programok szervezésére is 

szeretnénk kísérletet tenni. Ebben a helyi családsegítővel, az iskolai védőnővel és a rendőrséggel 

szeretnénk együttműködni. 

9. Intézményünk minél eredményesebb részvétele a pedagógus minősítésekben, tanfelügyeleti 

eljárásokban. 
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A 2022/2023. tanévben beiskolázott pedagógusok 

Iskolánkkal kötött tanulmányi megállapodás keretében az idén ősszel a felsőoktatásban a 

nevelőtestület következő tagja kívánt részt venni felsőoktatási intézmény által szervezett 

továbbképzésben: 

Kondorné Tímár Erzsébet Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Pedagógiai Karán Tehetségfejlesztő 

pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési 

szakszakvizsga 

A kiválasztott képzés legközelebb (várhatóan) 2023. őszén indul el. Nevezett kollégánk 

beiskolázását átütemeztük. 

2020. novemberében a nevelőtestület tagjai felének részvételével a Békés Megyei POK 

szervezésében az alábbi 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést terveztük megszervezni 

iskolánkba kihelyezett módon: 

„Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél - Az ENABLE iskolai bántalmazás 

ellenes program megvalósítása” 

A projekt akkor sajnos sem akkor, sem 2021-ben nem valósulhatott meg, pótló időpontban az 

idén ősszel tervezzük megtartani. A továbbképzés időszerűsége a tanulói agresszió eseti 

előfordulásai miatt egyértelmű. 

Felújítás, infrastrukturális környezet és tárgyi eszközök bővítése, 

fejlesztése 
 

 2022. nyári időszakában a történt legfontosabb változásokat az alábbi kivonatban 

foglalom össze: 

1, Általános iskola 

a, 1 tanterem teljes átfestése 

b, 2 irodahelyiség festése 

c, konyha és kiszolgáló helyiségei, továbbá vizesblokkok festése 

d, udvari játékok rendbetétele, kiülők átfestése 

 A szükséges forrást döntő részben a fenntartó többlettámogatása útján biztosítjuk. 

2, Gimnázium 

a, utcai kerítés átfestése 

b, vizesblokkok felújítása és festése 

c, iskolaudvar rendbe tétele 

d, régi eszközök selejtezése és tárolóhely felszabadítása raktárhelyiségekben 

megjegyzés: az épület villamoshálózati felújítása nem készült el: várható befejezés, 2022. ősz – 

ok az beépítendő szerelési anyagok hiánya 
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Önértékelést támogató csoport (BECS) tevékenysége, pedagógus 

minősítés 
 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos teendők és célok röviden a pedagógusok, a 

vezető és az intézmény pedagógiai munkájára vonatkozó intézményi elvárások 

felülvizsgálataként, pontosításaként, teljesülésének értékeléseként foglalhatók össze, melyek 

ebben a tanévben is prioritással kezelendők (a folyamat szempontjából a harmadik évben 

vagyunk). A pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az 

intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, melyre 

építve fejlesztési tervet készít. Az így meghatározott fejlesztési feladatokat Intézkedési Tervben 

rögzíti. Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, 

valamint azok megvalósításában hol tart. 

I. Szükséges ismeretek megszerzése 

II. Önértékelési csoport bemutatása, munkatervbe foglalt feladatai a 2. számú mellékletben 

találhatók. 

Munkaközösségek éves munkatervei 
 

Iskolánkban öt munkaközösség működik, melyeket a bevezetőben nevesítettem. 

Az egyes munkaközösségek általánosságban úgy kapcsolódnak az intézmény általános 

célrendszeréhez, hogy a tervezést, majd a megvalósítást a jelenleg hatályos jogszabályok, a NAT 

és az érvényben lévő kerettantervek, továbbá a katolikus etikai kódexben foglaltak ás a fenntartó 

szándékának és figyelembe vételével, az intézményi pedagógiai programban leírtak alapján 

végzik, azaz például 

-nevelő-oktató munkájuk során a magas szinten elvégzett pedagógiai munka értéke mellett szem 

előtt tartják a keresztény ember számára legfontosabb alapelveket és erkölcsi értékeket a 

tanítási órákon és az egyéb eseményeken, ünnepeken az intézményen belül és kívül (pl. városi 

ünnepségek, templomi misék) egyaránt 

-minden munkaközösség törekszik minél több alapkompetencia folyamatos és tudatos 

fejlesztésére (pl. olvasás-szövegértés, matematikai, szociális, stb.), illetve a tantárgyak közötti 

külső koncentráció lehetőségeinek felismerésére 

-a tanulókkal tartott foglalkozások során a pedagógiai eszközök változatos megválasztására 

törekszenek úgy, hogy az intézményünkben nem rég meghonosodott módszerek (pl. projekt-

módszer, IKT-eszközökre építő pedagógiai munka, témafeldolgozás a kulturált vitázásban bevett 

gyakorlatokkal, stb.) is alkalmazásra kerüljenek 

-a speciális, személyre szabott fejlesztő foglalkozásokon túl a tanítási órákon rendszeresen 

megjelenik a differenciált oktatás, melynek során a különleges figyelmet/bánásmódot igénylő 
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tanulók integrált oktatás mellett is megfelelő esélyt kapnak a követelmények eredményes 

teljesítésére, mások a bennük rejlő tehetség kibontakoztatására 

-iskolai szinten összehangoltan kezeljük a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókat 

-lényeges, hogy a modern módszerek mellett a szaktudományok legfrissebb kutatási eredményei 

is megjelenjenek a tantárgyak oktatásánál (pl. helyesírás, informatikai ismeretek, stb.) 

-az azonos szakot tanítók között rendszeres a párbeszéd, mely a tapasztalatok leszűrésén 

keresztül a hatékonyság növelését célozza (pl. óratervek, tanmenetek szerkezete, taneszközök 

használata, tantárgyi szakmódszertan, stb.) 

-egyre hatékonyabb az a vertikális irányú kommunikáció, amely a különböző évfolyamokon (pl. 

általános iskola felső tagozata és gimnázium) hasonló ismereteket/azonos szaktárgyat tanítók 

között alakul ki: ez a tanulók sikerein keresztül növeli az iskolai nevelő-oktató munka 

hatékonyságát, a nálunk végzett diákok későbbi sikereit, így pedig a beiskolázás hatásfokát is 

-az idei tanévben az erőforrásokkal való minél hatékonyabb gazdálkodásra kívánunk a 

korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyezni 

Az összesen öt munkaközösség beszámolóját tartalmazó dokumentáció részletei a 3. számú 

mellékletben olvashatók. 

Az iskolai diákönkormányzat éves munkaterve 

Intézményünkben jól szervezett diákönkormányzat működik. Mára elmondható, hogy a diákélet 

szempontjából számos bevált, hagyományos rendezvény színesíti a tanévet. A fő cél 

-a sokféle, egész tanévet "behálózó" élményeket nyújtó, tanulóink érdeklődése és kedve szerint 

alakított rendezvények szervezése, továbbá 

-a két telephely diákközösségei közötti kapcsolatok élénkítése, melynek "ideális terepe" a tanulók 

irányított önszerveződésének segítése. Az idei tanév számos rendezvénye, eseménye szolgálhatja 

ezt a célt (is). 

Az idei tanév diákrendezvényeinek szervezésénél az irányadó szempont a fentieken túl, hogy 

sorra megvalósítsuk az évről évre hagyományosan betervezett és lebonyolított eseményeket. 

Rudner Anett és Melis Marcell patronáló pedagógusok munkáját dicséri, hogy időről időre 

ösztönzik a tanulókat saját, kapcsolódó ötleteik felvetésére és ezen ötletek jelentős része 

esetében segítik a megvalósulást. 

A dokumentáció a 4. számú mellékletben található meg. 

Éves intézményi egészségfejlesztési terv 
 

Lukács Viktória iskolai védőnő által készített ütemterv az 5. számú mellékletben található meg. 
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Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Tanévünk rendjének, eseményeinek, feladatainak időrendi felsorolása 

2. számú melléklet: Önértékelést támogató csoport (BECS) munkaterve 

3. számú melléklet: Munkaközösségeink éves munkatervei 

4. számú melléklet: Intézményi diákönkormányzatunk munkaterve 

5. számú melléklet: Iskolavédőnői éves egészségfejlesztési terv 

6. számú melléklet: Az intézmény pedagógusokra összesített órarendjei 
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1. számú melléklet: Iskolai események, rendezvények, tennivalók 

A 2022/2023. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁRA 

 

Szeptember 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános Iskola  

szeptember 1. csütörtök 
Veni Sancte (tanévnyitó szentmise), 

első tanítási nap 
Tóth Ferenc, Czank Gábor, 
osztályfőnökök 

szeptember 1-9. 
Tanév eleji 

szülői értekezletek 
osztályfőnökök 

szeptember 1.-október 
14. 

DIFER felmérés Varjú Diána, Szabóné Vaszkó Éva 

szeptember 7. szerda 
Nevelőtestületi értekezlet 

SZMK gyűlés 
Tóth Ferenc 

szeptember 9. – május 
12. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT) 
Irimiás Róbert, Pántya Sándor, Nagy 
Ádám 

szeptember 1-15. 
Tankönyvek kiosztása, 
pótrendelés lezárása 

dr. Vargáné Zsótér Margit 
Kovácsné Vári Eszter, Pocsaji Margit 

szeptember 5. hétfő 
Őszi érettségi vizsgaidőszakra való 
írásbeli jelentkezés beküldésének 

határideje 
 érintett osztályfőnökök 

szeptember 5-9. Bemeneti mérések 9. osztály Bemeneti mérések 5. osztály 
Érintett szaktanárok, Melis Marcell, 
Farkas Borbála, Polányi Éva 

szeptember 5-23. 
A bemeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok rögzítése, 

megküldése a hivatalnak 

általános iskola: Farkas Borbála 

gimnázium: Tóthné Stibán Erika 

szeptember 5.- 
november 30. 

A kimeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok rögzítése, 
megküldése a hivatalnak 

általános iskola: Farkas Borbála 

gimnázium: Tóthné Stibán Erika 
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szeptember 9. péntek 
Intézményi önértékelési csoport (BECS) értekezlete Tóth Ferenc, Mészárosné Kiss Katalin 

Munkaközösségek éves munkaterveinek leadása munkaközösség vezetők 

szeptember 12-16.  
MaTalent7 online tehetségazonosító 
mérés 

Melis Marcell, Farkas Borbála 

szeptember 14. szerda  Boldogság óra Kerekiné Kovács Klára 

szeptember 15. 
csütörtök 

Iskolai szülői értekezlet, 9-12. évfolyam 
16:30 

 Tóth Ferenc, nevelőtestület 

szeptember 16. péntek Tanmenetek, munkatervek véglegesítése, jóváhagyása Tóth Ferenc, nevelőtestület 

szeptember 16-ig OKTV jelentkezési lapok leadása  Szabadka Marianna, érintett szaktanárok 

szeptember 19.-október 
10. 

 
Pályaválasztást megalapozó 
kompetencia vizsgálat 

Zádori Zoltán, Szentpéteriné Uhrin Ildikó, 
Melis Marcell 

szeptember 22. 
csütörtök 

Futsal Torna (vándorkupa) 
 

 
Tóth Ferenc 

Pántya Sándor, Nagy Ádám 

szeptember 23. péntek 

Szent Gellért nap 
 

Tóth Ferenc, Kondorné Tímár Erzsébet 
Czank Gábor, Irimiás Róbert, Pántya 
Sándor, Nagy Ádám, Rudner Anett, 
Debreceniné Barancsi Emese, Tóthné 
Stibán Erika 

8.00: Szentmise 
1-3. tanítási órák 

13.00 Fecskeavató 

Tanítás nélküli munkanap  
12.00 Szentmise 

Mészárosné Kiss Katalin, Farkas Borbála 
Debreceniné Barancsi Emese, Tóthné 
Stibán Erika, Rudner Anett 

szeptember 23. péntek 
OKTV: jelentkezések regisztrálásának 
határideje (ADAFOR-program) 

 Szabadka Marianna 

Bementi mérésekhez szükséges adatok beküldésének határideje Farkas Borbála, Tóthné Stibán Erika 

szeptember 26. - 
november 30. 

Bemeneti mérések 10. évfolyam  Tóthné Stibán Erika 

szeptember 30. péntek Magyar Diáksport Napja 
Népmese napja 
Magyar Diáksport Napja 

Szabóné Vaszkó Éva 
Irimiás Róbert 
Pántya Sándor, Nagy Ádám 
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Október 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

szeptember - október Kner-sírok gondozása  Varsányi Gyula 

október 3 -28. Neveltségi szint mérése 9. Neveltségi szint mérése: 5-8. osztály Pántya Sándor, Melis Marcell 

október 3. hétfő  A zene világnapja Gecseiné Sárhegyi Nóra 

október 3.- november 
30. 

Beiskolázási tájékoztatók a helyi és a 
környező települések iskoláiban 

 
Tóth Ferenc, Varsányi Gyula, Rudner 
Anett 

október 4. kedd  Állatok világnapja Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

október 5. szerda Diákmise Diákmise felekezetek szerint 

október 6. csütörtök Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról 
ált isk: Kondorné Tímár Erzsébet, Farkas 
Borbála, 7. osztály 
gimnázium: osztályfőnökök 

október 8. szombat Egyesületi bál  

október 10-21.  Bemeneti mérés 8. évfolyamon Farkas Borbála 

október 12. szerda Diákközgyűlés Boldogság óra Rudner Anett, Kerekiné Kovács Klára 

október 14. péntek Kner vetélkedő Pályaorientációs nap 
Rudner Anett, Bernáthné B. Erika 
Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

október 17. hétfő  

A pályaválasztást megalapozó 
kompetenciák vizsgálatához 
kapcsolódó adatszolgáltatás az OH 
részére 

Kondorné Tímár Erzsébet 

október 17-21.  Őszi hét Fekécs Edit, Kerekiné Kovács Klára 

október 21. péntek 

Iskolai megemlékezés október 23-ról  Bernáthné B. Erika 

Az általános iskolák kiértesítése az ott 
végzett tanulók 9-10. évfolyamának év 
végi eredményeiről 

 Szabadka Marianna 

október 23. vasárnap Nemzeti ünnep  
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október 24. hétfő  Iskolai megemlékezés október 23-ról 
Kondorné Tímár Erzsébet, Gecseiné 
Sárhegyi Nóra 

október 24.- november 
11. 

 Bemeneti mérés 6. évfolyamon Farkas Borbála 

október 28. péntek  DIFER jelentés Kondorné Tímár Erzsébet 

október 28. péntek 

Középfokú felvételi eljárás: az iskola 
adatainak feltöltése a közoktatás 
információs rendszerébe, a felvételi 
tájékoztató nyilvánosságra hozatala 
(honlap) 

A 7 – 8. osztályos tanulók 
tájékoztatása a felvételi eljárás 
rendjéről 

Tóth Ferenc, Szabadka Marianna, 
Kondorné Tímár Erzsébet, Szentpéteriné 
Uhrin Ildikó, Farkas Borbála 

október 31. hétfő A Reformáció Emléknapja (istentisztelet)  

 

November 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

november 2 -4. Őszi szünet  

november 5. szombat Szent Imre Templom búcsúja Czank Gábor 

november 7. hétfő szünet utáni első tanítási nap  

november 7. – 
december 9. 

 
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer alkalmazásával történő 
mérés megszervezése 

Varjú Diána 

november 9. szerda 
16:30: Tájékoztató (továbbtanulás, 
felvételi pontszámítás) 
17:00  Őszi fogadóest 

 
Tóthné Stibán Erika, Szabadka Marianna 
Gimnázium nevelőtestülete 

november 14 -18.  
Óvónők látogatása az általános 
iskolában 

Fekécs Edit, Kondorné Tímár Erzsébet 

november 14-30.  
Bemeneti mérés lebonyolítása 4-5. 
évfolyam 

Farkas Borbála, Kerekiné Kovács Klára, 
Melis Marcell 

november 16. szerda  Boldogságóra Kerekiné Kovács Klára 

november 16. szerda 14.30: Nevelési értekezlet  
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Tóth Ferenc, Szabadka Marianna, 
Kondorné Tímár Erzsébet 

november 23. szerda Beiskolázási nyílt nap 
Nyílt napon való részvétel a 
gimnáziumban – 8. osztály 

gimn: nevelőtestület 
ált.isk.: Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

november 25. péntek  Játékos bibliatörténeti vetélkedő Mészárosné Kiss Katalin 

november 27. vasárnap 1. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség  

november 28. hétfő 1. Adventi gyertyagyújtás 1. Adventi gyertyagyújtás Papp Tibor 

november 30. szerda Kimeneti mérések adatszolgáltatásának határideje Farkas Borbála, Tóthné Stibán Erika 

 

December 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

december 2. péntek 
 

Jelentkezési határidő a központi 
írásbeli felvételi vizsgára 

Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

 Iskolakóstolgató Mészárosné Kiss Katalin 

december 4. vasárnap 2. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség  

december 5. hétfő 2. Adventi gyertyagyújtás Vatai Gyula 

december 6. kedd Szent Miklós ünnepe DÖK, Vatai Gyula 

december 7. szerda Diákmise Diákmise felekezetek szerint 

december 9. péntek 

A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó intézményi adatrögzítés lezárásának 
határideje 

Farkas Borbála, Tóthné Stibán Erika 

Pályaorientációs nap  Varsányi Gyula, Nagy Ádám 

-értesítők kiküldése azon diákok szülei számára, akik az első félév végén 
várhatóan „elégtelen”, vagy „nem osztályozható” minősítést szereznek 
egy/több tantárgyból 
-januári osztályozó vizsgákról szóló értesítők kiküldése egyéni tanrendű tanulók 
részére 

Szabadka Marianna, Kondorné Tímár 
Erzsébet, osztályfőnökök 

december 11. vasárnap 3. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség  

december 12. hétfő 3. Adventi gyertyagyújtás Czank Gábor 

december 14. szerda  Boldogság óra Kerekiné Kovács Klára 
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december 14. szerda  Összevont fogadóest nevelőtestület 

december 18. vasárnap 4. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség  

december 21. szerda 
 

szünet előtti utolsó tanítási nap  

1-3. tanítási óra 
a 9. évfolyam karácsonyi műsora 
4. Adventi gyertyagyújtás 

4. Adventi gyertyagyújtás 9:00 
Karácsonyi vásár és műsor 

Papp Tibor, Czank Gábor 
Mészárosné Kiss Katalin, Fekécs Edit, 
Varjú Diána, Szentpéteriné Uhrin Ildikó, 
Pántya Sándor 

december 22.-január 2. Téli szünet  

 

Január 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

január 3. kedd szünet utáni első tanítási nap  

január 4. szerda 
Házszentelés 
Diákmise 

Házszentelés 
Diákmise 

Czank Gábor 

január 9-19. Félévi osztályozó vizsgák egyéni tanrendű tanulók részére Szabadka Marianna 

január 11. szerda  Boldogság óra Kerekiné Kovács Klára 

január 12. csütörtök  Szalagavató főpróba 14.00  11-12. évfolyam osztályfőnökei 

január 13. péntek 
0-3. tanítási óra 
Szalagavató ünnepély 17.00 
Városi sportcsarnok 

 11-12. évfolyam osztályfőnökei 

január 20. péntek 

Az érettségire jelentkezők adatlapjainak 
és a csatolt dokumentumok (pl. 
kérelmek) leadása 

 
Szabadka Marianna, érintett 
osztályfőnökök 

Első félév vége 
15.00 Osztályozó értekezlet 

Tóth Ferenc, Szabadka Marianna, 
Kondorné Tímár Erzsébet 

január 21. szombat  
Az általános felvételi eljárás 
kezdete; központi írásbeli felvételi 
vizsgák 

Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

január 23. hétfő  A magyar kultúra napja Polányi Éva 
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január 23.-február 3. Félévi osztályozó vizsgák a nem osztályozhatónak nyilvánított tanulók részére 
Szabadka Marianna, Kondorné Tímár 
Erzsébet 

január 27. péntek 

félévi értesítők kiosztásának határideje osztályfőnökök 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás 
félévi statisztikák előállítása 

ált. isk.: Fekécs Edit 
gimnázium: Buza Hajnalka 
osztályfőnökök 

január 30. hétfő 
Az előrehozott érettségire jelentkezők 
osztályozó vizsgára jelentkezésének 
határideje 

 osztályfőnökök 

 

Február 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

február 1. szerda Diákmise, Balázsáldás Diákmise, Balázsáldás felekezetek szerint 

február 2. csütörtök 
Félévi nevelőtestületi értekezlet 

14.30 
Tóth Ferenc, Kondorné Timár Erzsébet, 
Szabadka Marianna 

január 30. – február 10. Félévi szülői értekezletek osztályfőnökök 

február 15. szerda Nyelvi délután Boldogság óra Kerekiné Kovács Klára 

február 15. szerda 
Felsőoktatási jelentkezés + érettségi 
jelentkezések lezárásának határideje 

 
Debreceniné Barancsi Emese, Tóthné 
Stibán Erika, érintett 11.-es 
osztályfőnökök 

február 22. szerda  

A tanulói jelentkezési lapok 
továbbításának határideje a 

középfokú iskoláknak + tanulói 
adatlapok megküldése a Felvételi 

Központnak 

Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

február 24. péntek  Farsang osztályfőnökök 

február 27. hétfő Iskolai megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 
ált isk: Melis Marcell 
gimnázium: osztályfőnökök 
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Március 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

március 1. szerda 
Hamvazószerda 

Diákmise 
Hamvazószerda 

Diákmise 
felekezetek szerint 

március 6.- június 9. Kimeneti mérések: 9,10,11. évfolyam Kimeneti mérés lebonyolítása Farkas Borbála, Tóthné Stibán Erika 

március 6-10. 
Sportegészségügyi és fizikai 
képességfelmérési vizsgálat 

 
Nagy Ádám, Pántya Sándor 
 

március 8. szerda  Boldogság óra Kerekiné Kovács Klára 

március 6-10. Az intézmény éves beiskolázási terve elkészítésének határideje Tóth Ferenc 

március 14. kedd Iskolai megemlékezés 1848-1849 eseményeire Nemzeti Ünnep 
ált isk.: Kerekiné Kovács Klára, Gecseiné 
Sárhegyi Nóra 
gimn.: Bernáthné B. Erika 

március 16. csütörtök 
A jelentkezők felvételi jegyzékének 
nyilvánosságra hozatala 

 Tóth Ferenc, Szabadka Marianna 

március 17. péntek 

Értesítők kiküldése azon végzős diákok 
szülei számára, akik a tanév végén 
várhatóan „elégtelen”, vagy „nem 
osztályozható” minősítést szereznek 
egy/több tantárgyból 

 gimn.: 12. évfolyam osztályfőnökei 

március 20-24. 
Osztályozó vizsgák a tanulmányi idő 
rövidítése céljából jelentkezett 
tanulóknak 

 Szabadka Marianna 

március 20. hétfő 
Szaktanári vélemények leadása a 10. 
évfolyam tanulói kötelezően 
választandó tantárgyaival kapcsolatosan 

 szaktanárok, Pántya Sándor 

március 20-24. 
Sportegészségügyi és fizikai 
képességfelmérési v. (pótló időpont) 

 Nagy Ádám, Pántya Sándor 

március 23. csütörtök  
Módosító tanulói adatlap 
továbbításának határideje 

Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

március 27-31. Digitális témahét  osztályfőnökök 
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Április 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

április 3-4.  Iskolakóstoló Mészárosné Kiss Katalin 

április 5. szerda 

Nagyszerda, tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
Tóth Ferenc, Kondorné Tímár Erzsébet, 
Szabadka Marianna 
Czank Gábor, Papp Tibor 

8.30. Diákmise 
3-5. tanítási óra 

Lelkinap 
Lelkinap Kondorné Tímár Erzsébet 

április 6-11. Tavaszi szünet  

április 12. szerda 

tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

Az ideiglenes felvételi rangsor 
megküldése a Felvételi Központnak 

Magyar Költészet Napja 

Polányi Éva 
nevelőtestület 
Szabadka Marianna, gimnáziumban 
tanító pedagógusok 

Tavaszi fogadóest: 17.00 

április 17. hétfő Iskolai megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 
általános iskola: Melis Marcell  
gimnázium: osztályfőnökök 

április 17-18.  Nyílt nap Kondorné Tímár Erzsébet 

április 19. szerda  Boldogság óra Kerekiné Kovács Klára 

április 20-21.  Beiratkozás az általános iskolába Kondorné Timár Erzsébet, Vizsnyai Róza 

április 21. péntek DÖK nap (tanítás nélküli munkanap)  Rudner Anett, osztályfőnökök 

április 24-28.  Fenntarthatósági témahét Irimiás Róbert 

április 26. szerda Diákmise (Ballagók miséje) 14.00 óra  
Tóth Ferenc, Szabadka Marianna 
Czank Gábor 

április 28. péntek 

A felvételről/elutasításról szóló 
értesítések megküldése a 
jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak 

Hulladékgyűjtés 
Szabadka Marianna 
általános iskolai osztályfőnökök 
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Május 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

május 1. hétfő A munka ünnepe (munkaszüneti nap)  

május 2. kedd 
júniusi osztályozó vizsgákról szóló értesítők kiküldése egyéni tanrendű tanulók 
részére 

Kondorné Timár E., Szabadka M. 

május 4. csütörtök 

Szorgalmi időszak vége a végzős 
évfolyamok számára. 
Ballagási főpróba 
13.30: Végzősök osztályozó értekezlete 

 
Tóth Ferenc, Szabadka Marianna, 
osztályfőnökök 
 

május 5. péntek 16.00: Ballagás   

május 5. péntek 
értesítők kiküldése azon diákok szülei számára, akik a tanév végén várhatóan 
„elégtelen”, vagy „nem osztályozható” minősítést szereznek egy/több 
tantárgyból 

osztályfőnökök (kivéve: 12. évf.) 

május 8. hétfő Rendkívüli felvételi eljárás kezdete  Tóth Ferenc 

május 8-17. (várhatóan) 
A 2023. évi május-júniusi írásbeli 
érettségi vizsgaidőszak (közép- és emelt 
szint) 

 
Írásbeli érettségik szervezése, 
lebonyolítása: Tóth Ferenc, Szabadka 
Marianna, végzős osztályfőnökök 

május 8. hétfő 
magyar nyelv és irodalom é. v. 8:00 
(tanítás nélküli munkanap) 

 
 

 

május 9. kedd 
matematika é. v. 8:00 
(tanítás nélküli munkanap) 

16:00 Összevont fogadóest 
Kondorné Timár Erzsébet, 
általános iskolában tanító pedagógusok 

május 10. szerda 
történelem é. v. 8:00 
(tanítás nélküli munkanap) 

Diákmise 
Boldogság óra 
Madarak, fák napja 

felekezetek szerint 
Kerekiné Kovács Klára 
Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

május 11. csütörtök 
angol nyelv é. v. 8:00 
(tanítás nélküli munkanap) 

  

május 12. péntek 
német nyelv é. v. 8:00 
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.) 
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május 15-26. 

választható tantárgyak (biológia, 
informatika, belügyi rendészeti 
ismeretek, földrajz, fizika, kémia stb.) 
írásbeli vizsgái, párhuzamos tanítás 

 
Írásbeli érettségik szervezése, 
lebonyolítása: Tóth Ferenc, Szabadka 
Marianna, végzős osztályfőnökök 

május 17. szerda 
A 2023/2024. tanévben kötelezően 
választandó foglalkozásokra jelentkezés 
határideje a 10. évfolyamosok számára 

 
Tóth Ferenc, Szabadka Marianna, Pántya 
Sándor 

május 18. csütörtök  Természettudományos délután 
Tóthné Stibán Erika, Buza Hajnalka, 
Pántya Sándor 

május 19. péntek Diákbál (esőnap: május 25.)  Rudner Anett, DÖK 

május 24. szerda Kihívás napja 
Irimiás Róbert, Pántya Sándor, Nagy 
Ádám, Varjú Diána 

május 25. csütörtök  Nyelvi délután (általános iskola) 
Varjú Diána, Kis-Turcsányi Andrea, Gellai 
Ilona, Karikásné Mészáros Tímea 

május 26. péntek Nevelőtestület lelki napja Czank Gábor, Tóth Ferenc 

május 28-29. Pünkösd  

május 30. - június 9. Tanév végi osztályozó vizsgák egyéni tanrendű tanulók részére 
Szabadka Marianna, Kondorné Tímár 
Erzsébet 

 

Június 
Események, határidők Szervezők, felelősök 

Gimnázium Általános iskola  

május 30.-június 9. Tanév végi osztályozó vizsgák egyéni tanrendű tanulók részére 
Szabadka Marianna, Kondorné Tímár 
Erzsébet 

június 5. hétfő Nemzeti összetartozás napja, iskolai megemlékezés 
ált. isk: Gecseiné Sárhegyi Nóra (áhitat) 
gimnázium: Bernáthné B. Erika 

június 7. szerda  Boldogság óra Kerekiné Kovács Klára 

június 14. szerda 
Jelentkezés határideje a tanulmányi időt 
rövidítő osztályozó vizsgákra 

 
Szabadka Marianna, érintett 
osztályfőnökök 
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 DÖK nap – tanítás nélküli munkanap Melis Marcell, Kis-Turcsányi Andrea 

június 15. csütörtök  Tanárbúcsúztató Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

június 15. csütörtök 
A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó intézményi adatrögzítés lezárásának 
határideje 

Farkas Borbála, Tóthné Stibán Erika 

június 15. csütörtök 

NETFIT-feltöltés határideje 
Irimiás Róbert, Nagy Ádám, Pántya 
Sándor 

Utolsó tanítási nap, 0-3. tanítási óra 
Te Deum – Szent Imre templom (11.00) 

13.00: Osztályozó értekezlet 

Tóth Ferenc, Czank Gábor, 
osztályfőnökök 

Tóth Ferenc, Kondorné Tímár Erzsébet, 
Szabadka Marianna, nevelőtestület 

június 17. szombat  Ballagás (9.00) 
Szentpéteriné Uhrin Ildikó, Kis-Turcsányi 
Andrea, Melis Marcell, Farkas Borbála 

június 19-23. 
(várhatóan) 
 

A szóbeli érettségi vizsgák napjai 
(12. évfolyam + előrehozott és „külsős” 

vizsgázók) 
 

Tóth Ferenc, Szabadka Marianna, 
Debreceniné Barancsi Emese, Tóthné 
Stibán Erika 

június 20. kedd bizonyítványosztás osztályfőnökök 

június 20. kedd 

naplók (KRÉTA) ellenőrzésének, lezárásának határideje 
Kondorné Tímár Erzsébet, Szabadka 
Marianna, nevelőtestület 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás 
ált. isk.: Fekécs Edit 
gimnázium: Buza Hajnalka 

éves beszámolók leadásának utolsó napja 
osztályfőnökök, munkaközösségvezetők, 
DÖK-ot segítők, testnevelők, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősök 

június 22. csütörtök Egyéb adminisztratív teendők lezárásának utolsó napja nevelőtestület 

június 22. csütörtök 
8:00-15:30 beiratkozás a gimnázium 9. 

évfolyamára 
 Szabadka Marianna, Nedró Erzsébet 

június 22. csütörtök 
(várhatóan) 

Te Deum, Szegedi Dóm 17:00  

június 23. péntek 
(várhatóan) 

Záró értekezlet 13:30-tól (Gimnázium) Tóth F., Kondorné T. E., Szabadka M. 
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A 2023. ÉV NYÁRI IDŐSZAKÁRA ESŐ, TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ, VÁRHATÓ LÉNYEGESEBB IDŐPONTOK, 

TEENDŐK TERVEZETE: 

2023. JÚNIUS VÉGE: 

-Utolsó egyeztetés a 2023. július elejétől esedékes nyári szabadságolások, az iskolai ügyeleti napok, valamint az intézmény nyáron esedékes 

karbantartási és felújítási munkálataival kapcsolatosan 

-Az intézmény 2023/2024. tanévére érvényes tantárgyfelosztás tervezetének elkészítése, órarend előkészítése 

-Az intézmény 2022/2023-es tanévről szóló intézményi beszámolójának véglegesítése, leadása 

-Beiratkozott tanulókkal kapcsolatos adminisztratív teendők, tankönyvrendelés feladása (KIR, beírási naplók, KELLO) 

2023. JÚLIUS: 

-A 2022/2023. tanév végén 1-3 tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett tanulók kiértesítése a várhatóan 2023. augusztus 22-25. között 

tartandó javítóvizsgákkal kapcsolatosan 

-A tanév végén egy/több tantárgyból „nem osztályozható” minősítést szerzett tanulók kiértesítése a várhatóan 2023. augusztus 22-25. között 

tartandó osztályozó vizsgákkal, továbbá különbözeti vizsgákkal kapcsolatosan 

-Az érintett tanulók kiértesítése a várhatóan 2023. augusztus 22-25. között tartandó, tanulmányi időt rövidítő osztályozó vizsgákkal 

kapcsolatosan 

2023. AUGUSZTUS: 

-augusztus folyamán érkező iskolai tankönyvek fogadása, átadásra történő előkészítése 

-augusztus 21-31. egyeztetés az intézmény dolgozóival a 2023/2024. tanév előkészítésével, az aktuális teendőkkel kapcsolatban 
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-augusztus 22. – alakuló értekezlet: az intézmény éves munkatervének kialakítása 

-augusztus 22-25. – javítóvizsgák, osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák, az új tanév előkészítése 

-augusztus 31. – órarendek véglegesítése 
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2. számú melléklet: Intézményi önértékelési csoport (BECS) 

munkaterve 
 

1. Az önértékelési csoport 

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési 

csoport irányítja. A csoport létszáma 5 fő. Szükségét látjuk egy kibővített csoport 

létrehozásának a terhelés csökkentése érdekében. A kibővített csoport tagjai sorába az 

intézményvezető és két helyettese tartozik. A munkacsoport vezetőjét és tagjait az 

intézményvezető bízza meg. 

2. A csoport feladata, hogy közreműködjön  

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában és megvalósulásának nyomon 

követésében;  

 az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában és elemzésében;  

 az éves terv és az ötéves program működtetésében;  

 az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;  

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;  

 az OH informatikai támogató felületének kezelésében.  

3. A csoport tagjai és feladataik: 

1) Mészárosné Kiss Katalin: irányítás, összegzések, adminisztrálás 

2) Tóthné Stibán Erika:  pedagógus önértékelés, dokumentumfeltöltés, 

kérdőívek, interjúk 

3) Debreceniné Barancsi Emese: pedagógus önértékelés, dokumentumelemzés, 

kérdőívek, interjúk 

4) Varsányi Gyula: pedagógus önértékelés, dokumentumelemzés, 

kérdőívek, interjúk 

5) Irimiás Róbert: pedagógus önértékelés, dokumentumelemzés, 

kérdőívek, interjúk 
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4. Az önértékelés folyamata 

1) Nevelőtestület tájékoztatása 

2) Szabályzat elfogadása, pontosítása  

3) Intézményi elvárás-rendszer működtetése, felülvizsgálata 

• Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és 

feladatok, mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása  

• Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és 

intézmény szintjén)  

4) Öt évre szóló önértékelési program végrehajtásának folyamatos koordinálása, 

szükséges korrekciók elvégzése 

5) Éves önértékelési terv készítése, tavalyi tanévben nem teljesült elemek pótlása 

6) Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés  

7) Szintenként az önértékelés elvégzése  

8) Az összegző értékelések elkészítése 

5. Intézményi önértékelés 

Ez a tanév az intézményi önértékelés új ciklusának harmadik éve. Az önértékelést az Oktatási 

Hivatal által megadott szempontok alapján folytatjuk. Ebben a tanévben nem tervezzük az 

átfogó intézményi önértékelést. 

6. Vezetői önértékelés 

Ebben az évben vezetői önértékelésre kerül sor (vezetői ciklus 2. éve). Ennek a folyamatnak 

meg kell előznie a vezetői tanfelügyeletet. A vezetői önértékelés folyamatának részletezését 

és tervezett ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza. 

Dokumentumelemzés (október, november) Interjúk (október, november) 

Az előző vezetői 

ellenőrzés(ek) 

fejlesztési terve(i) (az 

önértékelés során 

feltöltött önfejlesztési 

terv módosítása) és 

az intézményi 

önértékelés(ek) adott 

vezetőre vonatkozó 

értékelőlapja(i), 

önfejlesztési terve(i)  

Szabadka Marianna vezetővel Varsányi Gyula 
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Vezetői 

pályázat/vezetési 

program. 

Szabadka Marianna vezetőtársakkal 

(Szabadka M. 

Kondorné T. E.) 

 

Varsányi Gyula 

Irimiás Róbert 

Pedagógiai 

program/pedagógiai-

szakmai munkát 

meghatározó 

dokumentum. 

Farkas Borbála 

Rudner Anett 

munkáltatóval  

Egymást követő 2 

tanév/nevelési év 

munkaterve és az 

éves beszámolók. 

Melis Marcell 

Szabóné Vaszkó 

Éva 

Debreceniné 

Barancsi Emese 

Mészárosné Kiss 

Katalin 

  

SZMSZ Kondorné Tímár 

Erzsébet 

  

Kérdőíves felmérés    

Vezetői önértékelő 

kérdőív  

Tóth Ferenc   

Nevelőtestületi 

kérdőív a vezető 

önértékelésének 

keretében5 (A 

pedagógusok 

elégedettségét mérő 

kérdőív) 

Kódok generálása, 

kiküldése, 

visszajelzések 

összegyűjtése, 

összegzés: Tóthné 

Stibán Erika 

  

Szülői kérdőív a 

vezető 

önértékelésének 

keretében6 (A szülők 

elégedettségét mérő 

kérdőív) 

  

7. Pedagógus önértékelése a 2022/2023. tanévben (az intézmény önértékelési programja 

szerinti 3. évben) kiválasztott nevelők: 

 Kovácsné Vári Eszter 

 Deliné Dobó Tünde 

 Buza Hajnalka 
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 Fekécs Edit 

 Kerekiné Kovács Klára 

Dátum Feladat Felelős Megjegyzés 

2022.  

szeptember 14-ig 

Az önértékelési csoport 

megalakulása, feladatkörök 

elosztása 

intézményvezető  

szeptember 30-ig 

Önértékelési kézikönyv 

megismerése, a tantestület 

tájékoztatása 

önértékelési csoport 

vezetője és  

a csoport tagjai 

 

Szeptember 14-ig 

Óralátogatások szervezése: 

megtervezik, melyik 

kollégához ki megy órát 

látogatni, előkészítik az 

óralátogatás szempontsorát, 

kiválasztják az osztályokat, 

tanulócsoportot. 

a csoport tagjai 

(az óralátogatás 

delegálható más 

személynek, aki 

nincs benne a 

csoportban) 

 

igény esetén 

Kérdőívek kitöltetése: 

kiválasztják a tanulókat és a 

szülőket, munkatársakat, 

megtervezik az értesítés 

módját, a tájékoztatásukat, 

ellenőrzik a kérdőívek 

kitöltését. A kiválasztott 

kollégákat tájékoztatják a 

kérdőívek online kitöltéséről. 

a csoport tagjai  

folyamatosan 

Az értékelést végzők elkészítik 

a maguk területén az összegző 

értékelést. 

a csoport tagjai  

folyamatosan 

Az értékelt pedagógus elkészíti 

a saját önértékelését és két 

évre szóló önfejlesztési tervét, 

ami felkerül az informatikai 

rendszerbe. 

intézményvezető, 

önértékelési csoport 

vezetője, 

adminisztrátor 

 

Félévi értekezleten 

Beszámoló az elvégzett 

munkáról a félévi 

értekezleten. 

önértékelési csoport 

vezetője 
 

2023. június 30-ig  

Az önértékelési csoport a 

tanévzáró értekezletig, de 

legkésőbb 06.30-ig elkészíti az 

összegző értékelést. 

A következő évben elvégzendő 

feladatok előkészítése. 

önértékelési csoport 

vezetője és a csoport 

tagjai 
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 Deliné Dobó Tünde Kovácsné Vári Eszter Fekécs Edit Buza Hajnalka Kerekiné Kovács Klára 

Óralátogatás 

időpontja 

2022. október 21. 

10.A (B. csoport) 

matematika (4. óra) 

2022. december 5. 

9.A földrajz 

(6. óra) 

 

2023. január 12. 

2. osztály testnevelés 

(1. óra) 

2023. március 7. 

11.A (C. csoport) 

matematika 

(1. óra) 

2023. április 19. 

4. osztály 

környezetismeret 

(2. óra) 

Órát látogatja 

(óralátogatási 

jegyzőkönyv) 

Debreceniné Barancsi 

Emese 

Szabadka Marianna 

Varsányi Gyula 

Tóth Ferenc 

Mészárosné Kiss Katalin 

Kondorné Tímár 

Erzsébet 

Tóthné Stibán Erika 

Szabadka Marianna 

Irimiás Róbert 

Kondorné Tímár 

Erzsébet 

Dokumentumelemzés Varsányi Gyula 
Debreceniné Barancsi 

Emese 
Irimiás Róbert 

Debreceniné Barancsi 

Emese 

Mészárosné Kiss 

Katalin 

Vezetői interjú Szabadka Marianna Tóth Ferenc 
Kondorné Tímár 

Erzsébet 
Szabadka Marianna 

Kondorné Tímár 

Erzsébet 

Munkatársi kérdőív 

Buza Hajnalka 

Árki Mária 

 

Tóthné Stibán Erika 

Rovnyik Katalin 

Szabóné Vaszkó Éva 

Kerekiné Kovács Klára 

Deliné Dobó Tünde 

K. Mészáros Tímea 

Fekécs Edit 

Farkas Borbála 

Tanfelügyeleti és 

önérékelési rendszer 

(kompetencia 

területek) 

Varsányi Gyula 

Debreceniné Barancsi 

Emese 

Varsányi Gyula 

Debreceniné Barancsi 

Emese 

Mészárosné Kiss Katalin 

Irimiás Róbert 

Tóthné Stibán Erika 

Debreceniné Barancsi 

Emese 

Mészárosné Kiss Katalin 

Irimiás Róbert 

Önértékelési kérdőív Deliné Dobó Tünde Kovácsné Vári Eszter Fekécs Edit Buza Hajnalka Kerekiné Kovács Klára 
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Önfejlesztési terv Deliné Dobó Tünde Kovácsné Vári Eszter Fekécs Edit Buza Hajnalka 
Kerekiné Kovács 

Klára 

Óraterv Deliné Dobó Tünde Kovácsné Vári Eszter Fekécs Edit Buza Hajnalka 
Kerekiné Kovács 

Klára 
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3. számú melléklet :Iskolai munkaközösségeink munkatervei 

Alsós munkaközösség munkaterve 

2022/2023 
1.Munkaközösség neve: Alsós munkaközösség 

2.Munkaközösség-vezető neve: Mészárosné Kiss Katalin 

3.A munkaközösségen belüli tantárgyi csoportok tagjai:  

              1. osztály osztályfőnöke: Szabóné Vaszkó Éva /matematika, írás-helyesírás, beszéd- és olvasás, 

testnevelés/ 

              2. osztály osztályfőnöke: Fekécs Edit /írás-helyesírás, beszéd- és olvasás, testnevelés/ 

              3. osztály osztályfőnöke: Mészárosné Kiss Katalin /nyelvtan- és helyesírás, olvasás-szövegértés, 

matematika, környezetismeret, testnevelés/ 

              4.osztály osztályfőnöke: Kerekiné Kovács Klára /magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, 

testnevelés/ 

              Gecseiné Sárhegyi Nóra /alsó 4 évfolyamon ének-zene, technika/ 

               Szentpéteriné Uhrin Ildikó /alsó 4 évfolyamon vizuális kultúra/ 

              Varjú Diána /2., 4. osztály matematika, gyógypedagógus (SNI-s tanulók)/ 

 

              Szakköreink: ( szervezésük folyamatban ) 

              Bozsik program 1.-2.o. 3.-4.o. Pántya Sándor 
              Informatika: Melis Marcell 1-2.o., 3-4.o. 
              Ecset elő!:Szentpéteriné Uhrin Ildikó 1-4.o. 
 
4.Visszaérkező/újonnan érkező/távozó kollégák (tavalyi tanévhez képest): 

               Szmoláné Kiszely Olga nyugdíjba vonult. 

               Gecseiné Sárhegyi Nóra újonnan érkező 

               Munkánkat segítik:  

 
              Hunya Réka, Tokainé Timár Csilla logopédusok 
              Terhes Tiborné SZIT terapeuta 
              Szabó Anikó /fejlesztő pedagógus (BTMN-es tanulók) 

              Kurilláné Frankó Anna gyógytestnevelő 

 

      5.Általános célok, alapelvek: 

Az alsós munkaközösség tanítóinak legfontosabb feladata mindig a tanulók alapkészségeinek, 

valamint kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése.  

Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös hangsúlyt 

fektetünk a kompetencia fejlesztésére.  

Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására. Az órákon igyekszünk többféle módszerrel 

és formában tanítani. A feladatokat differenciált formában oldjuk meg a gyerekekkel.  
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Tanulóink lehetőséget kapnak a délutáni szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások igénybe 

vételével, hogy képességeiket széles körben kibontakoztathassák. Szeretnénk, ha 

megmérettetéseken is, versenyeken is részt vennének. Benevezünk a Bendegúz Gyermek – és 

Ifjúsági Akadémia nyelvi versenyébe, a Határ Győző Városi Könyvtár által meghirdetett 

versenyekre, az egyházmegyében megszervezett, valamint a környező iskolák által 

meghirdetett versenyeket is figyelemmel kísérjük, és lehetőség szerint képviseltetjük 

magunkat.  

A tanulók felzárkóztatására is nagy szükség van. A fejlesztő pedagógia és a továbbképzéseken 

megismert tanulást segítő módszereket gyakran kell alkalmaznunk. A feladatok megoldásában 

jelentős részt vállal magára segítő gyógypedagógusunk, fejlesztő pedagógusunk, a külsős SZIT 

terapeuta és logopédus is. Az integráció sok plusz feladatot ad a tanítók számára.  

 

Nevelési céljaink között szerepel az együttélés szabályainak betartatása, továbbá gondot 

fordítunk a felelősségtudat kialakítására- önmagukkal és társaikkal szemben is, nagyon fontos 

az értékek tiszteletére nevelés, a hitélet elmélyítése (diákmiséken, gyermek-istentiszteleteken, 

vasárnapi szentmiséken, istentiszteleten való részvétel szorgalmazása személyes 

példamutatással), a társak és a felnőttek tiszteletére való nevelés. 

Az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az 

együttműködésre. Az eddig kialakult jó kapcsolatot továbbra is fenntartjuk. Ápoljuk 

hagyományainkat, megtartjuk szokásos ünnepeinket, rendezvényeinket. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a beiskolázásra, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a város óvodáival, 

iskolakóstolgatókat, nyílt napokat szervezünk.  

Az óvoda-iskola átmenet mellett odafigyelünk az alsó-felső átmenet megsegítésére is.  

A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Szülői értekezleteken, fogadó 

órákon, nyílt napokon folyamatos a kapcsolattartás. Eredményesebb munkavégzésünk 

érdekében igyekszünk megnyerni a szülőket. Rendszeresen tájékoztatjuk őket fogadó órákon, 

szülői értekezleteken, a Kréta rendszeren keresztül gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi 

munkájáról, magaviseletéről. Szeretettel hívjuk, várjuk a szülőket ünnepélyeinkre, 

rendezvényeinkre. 

A fejlesztő pedagógus az Oktatási Hivatal kiírása szerinti határidőre elvégzi a DIFER mérést az 

első osztályosok körében. A mérés eredményét megbeszéli a tanítókkal és tájékoztatja a 

szülőket is.  

              A 2018/2019-es tanévtől bekapcsolódtunk a „Boldog iskola” programba, az alsó tagozaton   

          minden hónapban tartunk „Boldogságórát”. 

6.Az előző tanév tapasztalatai: 

A Kréta rendszer próbaverziója eredményesnek bizonyult, a kezdeti nehézségeken gyorsan 

átlendültünk,  a tanügyi dokumentumok további vezetését kénytelenek voltunk folytatni, ez viszont 

sok időt elvett tőlünk. Reményeink szerint az idei tanév adminisztratív szempontból gördülékenyebb 

lesz. 

7.Az idei tanévben kiemelten tevékenységek, célok: 

Versenyeken való részvétel: 
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Bendegúz anyanyelvi verseny-levelezős 
Zrínyi Ilona matematika verseny 
Városi mese-versmondó verseny 
Szent István Kat. Ált. Isk. által hirdetett komplex tanulmányi verseny 
Mátyás király mese és mondamondó verseny Gyulai könyvtár 
Szövegelő levelezős szövegértési verseny Határ Győző Városi Könyvtár 
További meghirdetett levelezős tanulmányi versenyek  
 
Petőfi busz Határ Győző Városi Könyvtár 
Lázár Ervin programsorozat 
Rendhagyó órák szervezése alsó tagozaton 
 
 
8.A tanév eseményei, feladatai (pl. rendezvényeink, versenyeink, szakmai kirándulások, mérések, 

intézményi beiskolázás és nyílt nap, tankönyvrendelés, diákok által kötelezően/szabadon 

választható foglalkozások tervezése, érettségivel kapcsolatos teendők, továbbtanulással kapcsolatos 

teendők, tantárgyfelosztás, stb.) 

Szeptember  
Tanévnyitó szentmise Veni Sancte (Endrődi Szent Imre kat. templom) tankönyvosztás, szülői értekezlet 
az első osztályosoknak 
Tanévnyitó értekezlet 
Tanmenetek, munkatervek leadása, Boldogságóra 
Osztály szülői értekezletek 
 Játékos bibliatörténeti vetélkedő az egyházmegye katolikus általános iskolái  között 1-4 évfolyamon 
Szent Gellért nap  
A népmese napja  
Kiemelt munkaközösségi feladat:  
Termek, folyosók dekorálása, anyakönyvek megnyitása, szakkörök szervezése, indítása  
Előkészület a Szent Gellért napra, a Bibliatörténeti vetélkedőre, a Népmese napjára 
Október  
 Statisztikák elkészítése 
 Őszi hét 
 Aradi vértanúk napja, oszt. főnökök  
 Difer mérés  
 Hulladékgyűjtés  
 Boldogságóra 
 Nemzeti ünnep iskolai megemlékezés 
 Őszi szünet  
Kiemelt munkaközösségi feladat: 
A tanév indítását követő megbeszélés, aktualitások 
Levelező versenyekre nevezések megbeszélése 
November  
Óvónők látogatása az első osztályban 
Boldogságóra 
 December 
Pályaorientációs nap  
Első adventi gyertyagyújtás 
Diákmise, Gyermek-istentisztelet, első adventi gyertya meggyújtása Iskolakóstoló 
Szent Miklós ünnepe 
Második adventi gyertya meggyújtása 
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Második adventi gyertyagyújtás 
Összevont fogadóest 
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS-CSALÁDI NAP  
Harmadik adventi gyertya meggyújtása 
Harmadik adventi gyertyagyújtás 
Boldogságóra 
Negyedik adventi gyertyagyújtás+Karácsonyváró műsor   
Téli szünet 
Kiemelt munkaközösségi feladat: 
Pályaorientációs nap megszervezése 
Karácsonyváró műsor megbeszélése 
Január 
Házszentelés, Háromkirály-járás, Diákmise, Gyermek-istentisztelet 
Boldogságóra 
A Magyar Kultúra Napja 
Félévi osztályozó értekezlet, a szorgalmi időszak első félévének vége 
Kiemelt munkaközösségi feladat: 
Az első félévi munka értékelése 
Február 
A félévi értesítők kiosztása 
Diákmise, Balázsáldás, Gyermek-istentisztelet 
Boldogságóra 
Szülői értekezletek 
Farsang 
Iskolai megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 
Kiemelt munkaközösségi feladat: 
A szülői értekezletek témáinak átbeszélése 
Farsangi készülődés 
Március 
Diákmise, Gyermek-istentisztelet 
Idegen-nyelvi napok 
Nemzeti ünnep- iskolai megemlékezés 
Fenntarthatósági hét 
Boldogságóra 
Kiemelt munkaközösségi feladat: 
Idegen-nyelvi napok megszervezése 
Április 
Iskolakóstolgató, nyílt tanítási órák 
Költészet napi szavalóverseny 
BEÍRATKOZÁS 
Iskolai megemlékezés a Holokauszt áldozatairól, Boldogságóra 
Lelki nap 
Tavaszi szünet 
Kiemelt munkaközösségi feladat:  
Iskolakóstolgatóra, nyílt órákra való felkészülés, szervezési feladatok. 
Szavalóversenyre, Anyák napjára való előkészületek 
Május 
Diákmise, Gyermek-istentisztelet 
Bukási értesítők kiküldése 
Boldogságóra 
Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások 
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Összevont fogadóest 
Kihívás napja 
Nevelőtestület lelki napja  
Kiemelt munkaközösségi feladat:  
Év végi felmérések előkészítése, egységes értékelés  
Június 
 Boldogságóra 
 Nemzeti összetartozás napja 
 Pünkösd 
 Dök-nap  
 Te Deum-Szent Imre templom 
 Osztályozó értekezlet 
 Ballagás 
 Bizonyítványosztás 
Kiemelt munkaközösségi feladat: 
Pontos tanév végi dokumentáció, a tanév zárása  
 
9.A munkaközösség szerepe az intézményi egészségnevelésben: 

              Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személye és környezetiértelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 

felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel 

összefüggő kérdések fontosságát érték, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét 

tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola 

pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülnie. Ezek közé tartoznak az alábbiak:  

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete – osztályfőnöki, környezetismeret, testnevelés 
órák 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága – testnevelés órák, sportkör, gyógytestnevelés, 
napközis foglalkozás szüneteinek hasznos eltöltése, Kihívás napi rendezvényeken való 
részvétel. 

- az értékek ismerete – diákmisék – gyermek istentiszteletek, hittanórák, osztályfőnöki órák, 
Lelki nap 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe: környezetismeret, osztályfőnöki órák, 
őszi projekthét egy napja az egészséges táplálkozással foglalkozik, a külső partner úgy állítja 
össze a napi főétkezéseket, hogy figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságainak 
megfelelő tápanyagbevitelt, valamint külön menüt biztosít az „érzékeny” gyermekek számára, 
iskolagyümölcs program. 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat - osztályfőnöki, környezetismeret órák, 
védőnő, iskolaorvos, különböző ismeretterjesztő filmek vetítése  

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben – 
természetismeret óra, osztályfőnöki óra, védőnő, felvilágosító előadás 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete: folyamatos 
kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Gyámüggyel, prevenciók, 
folyamatos jelzés gond esetén 

- a tanulás és a tanulás technikái, az idővel való gazdálkodás szerepe – osztályfőnöki óra, 
valamint az összes tanóra, helyes napirend, időrend kialakítása 

- szenvedélybetegségek elkerülése – osztályfőnöki óra, védőnő, természetismeret óra, 
Kábítószer Egyeztető Fórum előadásai, iskolarendőr, előadássorozatok, oktatófilmek 
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- a tanulási környezet alakítása – tantermek megfelelő higiéniája, szellőzése, berendezése, 
gyermekek életkorának megfelelő padok, ültetés, megvilágítás. 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége – osztályfőnöki óra, 
környezetismeret, természetismeret óra, szelektív hulladékgyűjtés, fenntarthatósági 
projekthét programjai, elemgyűjtés (mint veszélyes hulladék), a közvetlen környezetünk tisztán 
tartása (szemétszedés), tantermek, mosdók rendje, öltözői magatartás, bekapcsolódás a város 
által meghirdetett akciókba (Te szedd akció, elektronikai hulladékgyűjtés, stb.) 

10.Munkaközösségben dolgozó pedagógusok továbbképzése:- 

 

11.Minősítési eljárásban résztvevők felsorolás: 

 

              Varjú Diána pedagógus II. 

 

12.Intézményi eszközállomány, eszközök fejlesztése, legszükségesebb új eszközök: mi érkezett, ill. a 

közeljövőben mi lenne még szükséges: 

             Köszönjük szépen az új fénymásoló berendezést! 

Szükség lenne: ábécés tábla, mágneses betűk, testnevelés órára szőnyegek (lehetnének a 

tornaszobában is, ahol talajtorna gyakorlatokat végeznénk, amikor ütközés van a tornateremmel.) 

kétkarú mérleg súlyokkal 

 

13.Pályázati részvétel/szándék 

              Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat, amiben lehetőségünk van részt  

veszünk. 

14.A belépő új NAT-tal kapcsolatos néhány lényeges változás a mindennapi pedagógiai gyakorlatban 

              A környezetismeret tantárgy kiesése az első és második évfolyamon lényeges változás, 

harmadik évfolyamon nagy hátrány lesz az előzetes tudás hiánya. 

Tankönyvrendelésnél csak a listát láttuk, számomra nehézséget okozott, hogy nem tudtam belenézni a 

tankönyvekbe. 

 

Gyomaendrőd, 2022. augusztus 31. 

 

       Mészárosné Kiss Katalin 

       munkaközösség vezető 
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Felsős munkaközösség éves munkaterve 

2022 - 2023 

1. Munkaközösség neve: 

Felsős munkaközösség 

2. Munkaközösség-vezető neve: 

Farkas Borbála 

3. A munkaközösségen belüli tantárgyi csoportok tagjai: 

Farkas Borbála – 7. osztály osztályfőnöke, matematika 5., 6., 7., 8. osztály 

Gecseiné Sárhegyi Nóra – ének 5., 6., 7., 8. osztály, technika és tervezés 5., 6., 7. osztály 

Gellai Ilona – angol 5., 6., 7., 8. osztály 

Irimiás Róbert – testnevelés 5., 6., 7., 8. osztály 

Karikásné Mészáros Tímea – angol 6., 7., osztály 

Kis-Turcsányi Andrea – német 8. osztály, angol 5. osztály 

Kondorné Tímár Erzsébet – magyar nyelv és irodalom 7. osztály 

Melis Marcell – 5. osztály osztályfőnöke, történelem 5., 7., 8. osztály, földrajz 7., 8. osztály, digitális 

kultúra 5., 6., 7. osztály, informatika 8. osztály, természettudomány 5., 6. osztály 

Polányi Éva – 6. osztály osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom 5., 6., 8. osztály, történelem 6. osztály 

Szentpéteriné Uhrin Ildikó – 8. osztály osztályfőnöke, rajz 5., 6., 7., 8. osztály 

 

4. Visszaérkező/újonnan érkező/távozó kollégák (tavalyi tanévhez képest): 

Gecseiné Sárhegyi Nóra óraadó helyett iskolánk pedagógusa lett. 

Gellai Ilona szintén óraadóból iskolánk pedagógusa lett. 

Szmoláné Kiszely Olga nyugdíjba ment. 

 

5. Általános célok, alapelvek: 

- Az oktató-nevelő munka fejlesztése, a tagok továbbképzésének segítése, integrációs és képesség 

kibontakoztató felkészítés megszervezése.  

- Minden tanulónk számára és számunkra is fontos az eredményes tanulmányi munka. 

- A tanulási nehézséggel küzdő gyermekeinknek a megfelelő segítség nyújtása. 

- A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás 

növelése. 

- A tanuláshoz fűződő viszony javítása. 

- A tanulók tudásának felmérése a minimum követelményektől a felzárkóztatás megszervezése, 

különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási nehézségeire. 
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- Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz. 

- Kommunikációs képességek fejlesztése. 

- Egészséges életmódra nevelés. 

- Kapcsolatteremtés a negyedikes osztályfőnökökkel az ötödik osztályba való átmenet megkönnyítése 

érdekében. 

- Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése. 

- Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés. 

- Más intézmények által meghirdetett versenyekre mozgósítás (tanulmányi, kulturális, sport). 

- Félévenként a magatartás, szorgalom jegyek közös értékelése, a felmerült problémák megvitatása. 

- Ügyeleti rend megszervezése, az ügyeleti munka pontos végzése. 

- Együttműködés a családokkal – szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák és egyéb közös 

programok. 

- 8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése. 

- Segítség nyújtása a pályaválasztáshoz. 

- Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében, 

- Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában egyaránt, 

- Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése, 

- Tisztelet a társakkal és a felnőttekkel szemben, 

- Az iskola környezetének védelme, ápolása, 

- Közlekedési szabályok ismerete, betartása, 

- A magántulajdon védelme és tiszteletben tartása, 

- Az iskola felszereléseinek védelme, felelősség kialakítása, fejlesztése. 

 

6. Az előző tanév tapasztalatai: 

A munkatervben megfogalmazottakat maradéktalanul teljesítettük. 

 

7. Az idei tanévben kiemelten tevékenységek, célok: 

4-8. osztályig számára bemeneti mérés írása matematikai eszköztudás, szövegértési képesség, 

természettudományos műveltség, idegen nyelv területeken. 

2022. szeptember 19. és október 10. között a 8. osztály pályaválasztást megalapozó kompetencia 

vizsgálaton vesz részt online kitöltendő feladatlap keretében.  

Fontos cél az intézményen belüli sikeres beiskolázás a 9. évfolyamra, valamint a leendő 1. 

évfolyamosok minél nagyobb létszámban való beíratása.  

2022. szeptember 9. - 2023. május 12. között kerül felmérésre 5-8. osztályban a netfit mérés, melyet 

2023. június 15-ig kell feltölteni a rendszerbe.  

2023.  március 6. – június 9. között 6-8. osztályig kimeneti mérésben vesznek részt tanulóink 

matematika, szövegértés, természettudomány és idegen nyelv területén.  Fontos feladat a még jobb 

felkészítés és felkészülés, hogy az előző évi eredményeknél jobban teljesítsünk.  

 

8. A tanév eseményei, feladatai (pl. rendezvényeink, versenyeink, szakmai kirándulások, 

mérések, intézményi beiskolázás és nyílt nap, tankönyvrendelés, diákok által kötelezően/szabadon 

választható foglalkozások tervezése, érettségivel kapcsolatos teendők, továbbtanulással kapcsolatos 

teendők, tantárgyfelosztás, stb.) 
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Szeptember 
- az év feladatainak megbeszélése 
- tankönyvek kiosztása 
- ügyeleti rend megszervezése    
- munkatervek leadása 
- NETFIT mérés kezdete 
- 5. osztály bemeneti mérése (saját) 
- 8. osztálynak a pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálata 
- szülői értekezlet 
- Szent Gellért nap lebonyolítása 
- A bemeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok rögzítése, megküldése a hivatalnak 
- A kimeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok rögzítése, megküldése a hivatalnak 
 
Október 
- neveltségi szint mérés 
- október 6-i megemlékezés  
- iskolabál 
- bemeneti mérés 8. évfolyamon 
- pályaorientációs nap megszervezése  
- október 23-i megemlékezés  
- bemeneti mérés 6. évfolyamon   
- 8. osztályosok folyamatos tájékoztatása a középiskolák által szervezett programokról 
 
November 
- Szent Imre templombúcsú 
- 8. osztályosok részvétele a gimnázium nyílt napján 
- bemeneti mérés 4. és 5. évfolyamon 
- 1. adventi gyertyagyújtás 
 
December 
- Mikulásvárás 
- iskolakóstoló, szülők tájékoztatása 
- Jelentkezés elküldése a központi felvételi vizsgára 
- bukási értesítők kiosztása 
- összevont fogadó est 
- 2., 3., 4. adventi gyertya meggyújtása 
- Karácsonyi műsor és vásár 
 
Január 
- házszentelés 
- osztályozó értekezlet 
- félévi értesítők kiosztása 
- 8. osztályosok központi felvételi vizsgája 
 
Február 
- Szülői értekezlet 
- Balázs áldás 
- 8. osztályosok jelentkezési lapjainak elküldése 
- farsang 
- megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 
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Március 
- hamvaszkodás 
- megemlékezés március 15-ről 
 
Április 
- iskolakóstoló 
- lelki nap 
- nyílt nap 
- megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 
- leendő 1. osztályosok beiratkozása 
- fenntarthatósági hét 
- hulladékgyűjtés 
- nyelvi délután 
 
Május 
- bukási értesítők kiosztása 
- összevont fogadó est 
- Kihívás napja 
- osztálykirándulások 
 
Június 
- gyereknap – DÖK nap 
- Nemzeti összetartozás napja 
- osztályozó értekezlet 
- ballagás 
- évzáró 
 

Rendezvények, versenyek 

 

VÁROSI 

Határ Győző Városi Könyvtár 

 Aranyfonál mesemondó verseny 

 Versmondó verseny 

 Szövegelő verseny 

Kis Bálint Általános Iskola 

 Merj a legjobb lenni! – verseny 

 Darvas Tibor – rajzpályázat 

 

EGYHÁZMEGYEI 

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

 DUÓ DALLAM NÉLKÜL" rendhagyó szavaló verseny 

Szent István Katolikus Általános Iskola 

 Katolikus iskolák komplex tanulmányi versenye 

Grosics Labdarugó Akadémia 

 Párduc kupa 

 

REGIONÁLIS 
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Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula 

 Mátyás király megyei monda- és mesemondó verseny 

Teleki Blanka Gimnázium – Mezőtúr 

 Német olvasási verseny 

 

TERVEZETT ORSZÁGOS VERSENYEK 

 Simonyi Zsigmond helyesírás verseny 

 Kazinczy szépkiejtési verseny 

 Bendegúz tanulmányi versenyek 

 Zrínyi matematika verseny 

 Dugonics matematika verseny 

 Diákolimpiai úszóverseny  

 Diákolimpiai mezei futó verseny 

 Diákolimpiai többpróba verseny 

 

9. A munkaközösség szerepe az intézményi egészségnevelésben: 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 
szerezhessenek egy személye és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és 
felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő 
kérdések fontosságát érték, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét 
tevékenységekben alapozódhassanak meg. 
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola 
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülnie. Ezek közé tartoznak az alábbiak:  

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete – osztályfőnöki, természetismeret, 
természettudomány, testnevelés órák 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága – testnevelés órák, sportkör, gyógytestnevelés, 
tanulószobai foglalkozás szüneteinek hasznos eltöltése, Kihívás napi rendezvényeken való 
részvétel. 

- az értékek ismerete – diákmisék – gyermek istentiszteletek, hittanórák, osztályfőnöki órák, 
Lelki nap 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe: természettudomány, osztályfőnöki 
órák, őszi projekthét egy napja az egészséges táplálkozással foglalkozik, a külső partner (ÖNO) 
úgy állítja össze a napi főétkezéseket, hogy figyelembe veszi a gyermekek életkori 
sajátosságainak megfelelő tápanyagbevitelt, valamint külön menüt biztosít az „érzékeny” 
gyermekek számára, iskolagyümölcs program. 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat - osztályfőnöki, biológia órák, védőnő, 
iskolaorvos, különböző ismeretterjesztő filmek vetítése  

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben – biológia, 
természettudomány óra, osztályfőnöki óra, védőnő 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete: folyamatos 
kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Gyámüggyel, prevenciók, 
folyamatos jelzés gond esetén 

- a tanulás és a tanulás technikái, az idővel való gazdálkodás szerepe – osztályfőnöki óra, 
valamint az összes tanóra, helyes napirend, időrend kialakítása 

- szenvedélybetegségek elkerülése – osztályfőnöki óra, védőnő, biológia, természettudomány 
óra, Kábítószer Egyeztető Fórum előadásai, iskolarendőr, előadássorozatok, oktatófilmek 

- a tanulási környezet alakítása – tantermek megfelelő higiéniája, szellőzése, berendezése, 
gyermekek életkorának megfelelő padok, ültetés, megvilágítás. 
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- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége – osztályfőnöki óra, 
természetismeret óra, biológia, szelektív hulladékgyűjtés, fenntarthatósági projekthét 
programjai, elemgyűjtés (mint veszélyes hulladék), a közvetlen környezetünk tisztán tartása 
(szemétszedés), tantermek, mosdók rendje, öltözői magatartás, bekapcsolódás a város által 
meghirdetett akciókba (Te szedd akció, elektronikai hulladékgyűjtés, stb.) 

 

10. Munkaközösségben dolgozó pedagógusok továbbképzése: 

- 

 

11. Minősítési eljárásban résztvevők felsorolás: 

- 

 

12. Intézményi eszközállomány, eszközök fejlesztése, legszükségesebb új eszközök: mi érkezett, 

ill. a közeljövőben mi lenne még szükséges: 

Az épület klimatizálása. 

Informatika teremben lévő maradék gépek memóriájának bővítése. 

Tabletekre védőfólia, tok. 

Udvarra fali ivókút kihelyezése. 

 

13. Pályázati részvétel/szándék 

A felső tagozat részt vesz a Lázár Ervin Programban. 

A 7. osztály pályázott a Határtalanul elnevezésű pályázaton, még nem tudjuk az eredményt. 

A 8. osztály eredményesen pályázott az Erzsébet táborra. 

 

14. A belépő új NAT-tal kapcsolatos néhány lényeges változás a mindennapi pedagógiai 

gyakorlatban 

Egyes tantárgyak nevei és ezzel együtt az elsajátítandó tananyag is jelentősen változott.  

Felmenő rendszerben az egyes tantárgyak tankönyveihez nem voltak munkafüzetek, így értékes 

perceket vettek el a tanórából a különböző fénymásolatok elkészítése és kiosztása a gyerekeknek. 

Most már szerencsére a tankönyvekhez tartoznak munkafüzetek.  

7. és 8. évfolyamon a Biológia, Földrajz, Fizika és Kémia tantárgyak tankönyvei két évfolyamra szólnak. 

A könyvek nagy alakúak, vastagok, elég sok könyvet kell így a gyerekeknek nap mint nap cipelni 

magukkal. 

Legszembetűnőbb változás a Technika és tervezés tantárgyból van, ahol a tantárgyi tartalom és a 

követelmények jelentős változáson mentek keresztül.  

A digitális kultúra felmenő rendszerben 5. osztályban kezdődött. Ebben a tanévben jutottunk el odáig, 

hogy a 3. évfolyamon is bevezetésre került a digitális kultúra tantárgy, tehát a most feljövő 

évfolyamoknak már 5. évfolyamtól meglesz az egymásra épülés a tananyagban. 

 

Gyomaendrőd, 2022. szeptember 5. 

 

                             Farkas Borbála 

       munkaközösség vezető 
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Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

2022 - 2023 

1. Munkaközösség neve: osztályfőnöki munkaközösség 

 

2. Munkaközösség-vezető neve: Rudner Anett 

 

3. A munkaközösségen belüli tantárgyi csoportok tagjai: 

 ped. minősítés 
fokozata 

tanított 
tantárgyak 

osztálya létszám 
szept. 02 

Rudner Anett Ped. II. Történelem 
Speciális 
társadalomismeret 
Életvitel 
Utazás és turizmus 

9. A 24 fő 

Pántya Sándor Ped. II. Testnevelés 
kémia 
(gimnázium, 
általános iskola), 
biológia (általános 
iskola) 

10. A 23 fő 

Varsányi Gyula Ped. II. angol 11. A 28 fő 

Tóthné Stibán 
Erika 

Ped. II. biológia 
(gimnázium) 
kémia (gimnázium 
és általános iskola) 

12. A 16 fő 

Debreceniné 
Barancsi Emese 

Ped. II. magyar nyelv és 
irodalom 
történelem 
mozgókép és 
média 

12.B 13 fő 

 
4. Visszaérkező/újonnan érkező/távozó kollégák (tavalyi tanévhez képest) 

Új kolléga: nincs (Rudner Anett újonnan belépő osztályfőnök) 
Távozó kolléga: nincs (Rovnyik Katalin, Buza Hajnalka leköszönő osztályfőnökök) 

5. Általános célok, alapelvek: 

 A kompetencia alapú oktatás követelményeit követve az osztályfőnöki órák keretei közt is 
érvényesítenünk kell: a kommunikációs képesség, a logikus és problémameglátó- és megoldó 
gondolkodás fejlesztését 

 Iskolánk szellemiségéhez híven a katolikus szellemiség és erkölcs közvetítése 

 Az egészséges életmódra nevelés, a helyes életvezetés, életmód kialakításának segítése. 

 A társadalmi, gazdasági veszélyekre felkészíteni tanulóinkat, hogy családfenntartó felnőtt 
emberként ne ismeretlen, kilátástalan helyzetekkel találkozzanak (munkaerőpiac, 
munkafegyelem, a munkavállalói jogok, pénzügyi kérdések stb.) 

 A hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, lelkileg sérült diákok tapintatos segítése 

 A másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a tanulók empátiakészségének 
fejlesztése 
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 Az internet, különösen a közösségi oldalak veszélyeire felhívni a diákok figyelmét  

 A környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása (szelektív 
hulladékgyűjtés, környezetvédelmi napok, városi rendezvények) 

 Esztétikus, barátságos légkör kialakítása az osztálytermekben 

 A tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának fejlesztése 

 Az osztályfőnököket érintő törvényi változások megismerése, ez alapján okiratok megfelelő 
vezetése 

 A mulasztások igazolásának rendjét szigorúan és következetesen betartani és betartatni 

 A szülők értesítése (gyenge tanulmányi eredmény, igazolatlan mulasztás, súlyos fegyelmi 
vétség esetén) levélben, telefonon, személyes kapcsolatteremtés 

 Óralátogatás, értékelés, tapasztalatszerzés, a naplók bejegyzéseinek ellenőrzése, a nevelési 
munka megbeszélése 

 A módszertani kultúra fejlesztése, változatosabb módszerek alkalmazása az osztályfőnöki 
órákon 

 A végzős osztályfőnökök számára a Fecskeavató színvonalas megszervezése, lebonyolítása 

 A szalagavató színvonalas megszervezése, megrendezése  

 Célunk sokoldalú, harmonikus, az európai humanista értékrendet képviselő közösségek 
fejlesztése különféle céltudatosan megválasztott tevékenységek szervezésével. Olyan 
lehetőségek teremtése, ahol a diákok és az osztályfőnök kötetlen formában dolgozzák fel a 
tanulókat érintő helyzeteket.  

 Szükség szerint a digitális tanrendre való átállás, illetve a digitális tanrend időszakos alkalmazás 
támogatása, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a tanulók, szülők, kollégák felé. 

 
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, 

 együttműködik az osztály diákönkormányzatával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

 aktív kapcsolatot tart a szülők közösségével, az osztályban tanító tanárokkal, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, gondot 
fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére,  

 a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével minősíti a tanulók magatartását és 
szorgalmát, 

 szülői értekezletet tart, tájékoztatja a szülőket gyermekük magatartásáról, tanulmányi 
előmeneteléről, szükség esetén levélben, illetve telefonon megkeresi a szülőket, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az e-napló vezetését, a félévi és év végi 
statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt), 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, 

 osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

 az iskola közösségi életében az osztályra háruló feladatok megoldását koordinálja, 

 részt vesz osztályával a diákmiséken, illetve az osztályokért szóló miséken, 

 közreműködik a digitális tanrendre való átállásban illetve a digitális tanrend időszakos 
alkalmazásában, az aktuális információkról tájékoztatást ad a tanulóknak, szülőknek, közvetít 
az iskolavezetés, pedagógusok, alkalmazottak és tanulók, szülők között. 
 

6. Az előző tanév tapasztalatai: 
 
A korábbi tanév során intézményünk egyik gimnáziumi osztálya sikerrel pályázott a 
Határtalanul Program keretében egy erdélyi kirándulásra, ez került megvalósításra a múlt 
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tanév elején. A fecskeavató, szalagavató, diáknapi főzés és a diákbál mind olyan események, 
melyek szintén közösségformáló jelentőségűek. Figyelembe véve az aktuális járványügyi 
szabályokat (COVID-19), mindezeket sikerült megvalósítanunk. Sajnos, a pályaorientációs és 
nyílt napunkat nem tudtuk a korábbi tanévhez hasonló keretek között lebonyolítani, noha 
akkor sikeresek voltak. Előbbi alkalmával „formát bontottunk”, volt tanulóinkat kértük meg, 
hogy körforgó rendszerben adjanak tájékoztatást gimiseinknek, így hiteles, aktuális 
információkhoz juttatták az érdeklődőket. Reméljük, ebben a tanévben visszatérhetünk ehhez 
a gyakorlathoz. 
Városi ünnepségeken, hitéleti eseményeken (pl. városi adventi gyertyagyújtások, karácsonyi 
misék) szép számmal megjelentünk. 
A COVID-19 járványügyi helyzet pedagógusra, tanulóra, szülőre, iskolavezetésre, 
alkalmazottakra egyaránt rendkívüli kihívást jelentett. Iskolánk a korábban alkalmazott 
gyakorlat mentén készen állt arra, hogy szükség esetén átálljon az online oktatásra, de 
szerencsére erre a tavalyi tanévben nem került sor.  
A mindennapi munkát megkönnyítette, hogy jól működő facebook-csoportok vannak, a 
szülőket is nagyon könnyen elért minden fontos információ.  
A tavalyi tanév során nagy kihívást jelentett az osztályfőnökök számára is a KRÉTA rendszer 
alkalmazása, igaz, mindez még kísérleti alapon történt. Az ennek során szerzett tapasztalatok 
ismeretében remélhetően sikeresen tudunk átállni jelen tanévben az e-napló kizárólagos 
használatára. 
Az intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai Program, Házirend) módosításakor kiemelt 
figyelmet fordítottunk a digitális munkarend szabályozására, ahol a fent leírt tapasztalatok 
figyelembe vételével alkottuk meg az oktató-nevelő munka hatékonyságát elősegítő 
kiegészítéseket, a tanév folyamán mindez útmutatóként használt.  

7. A tanév eseményei, feladatai 
Az intézményi munkaterv alapján (a COVID-19 járványügyi helyzet aktuális ajánlásait 
figyelembe véve az iskolavezetés fenntartja az alábbi programok változatását, esetleges 
törlését): 
2022. szeptember 
- Veni Sancte tanévnyitó istentisztelet 
- adminisztratív feladatok: naplók, törzslapok megírása, régi adatok pontosítása, ülésrend, 
tanulói nyilvántartások, statisztikák elkészítése, egyeztetése 
- bizonyítványok, anyakönyvek leadása, a záradékok hitelesítése 
- a Házirend és a munkavédelmi szabályok ismertetése a tanulókkal 
- osztályfőnöki tanmenetek elkészítése 
- részvétel a közös iskolai szülői értekezleten; osztály szülői értekezletek megtartása 
- részvétel a Szent Gellért Napi rendezvények lebonyolításában 
- fecskeavató: fő szervezők a végzős osztályok 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
2022. október 
- Iskolai megemlékezések: október 6., az aradi vértanúkról; 1956. október 23-ról 
- közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
- közreműködés a Diákközgyűlés lebonyolításában 
 
2022. november 
- részvétel a beiskolázási tájékoztatók megszervezésében, lebonyolításában 
- kiemelt rendezvények: Őszi fogadóest és továbbtanulási tájékoztató; Nyílt nap 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
 - iskolai Adventi gyertyagyújtások 
- részvétel a városi Adventi ünnepségeken 
2022. december 
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- félévi bukásértesítők kiküldése 
- pályaorientációs rendezvény 
- iskolai Adventi gyertyagyújtások 
- részvétel a városi Adventi ünnepségeken 
- iskolai karácsonyi ünnepség 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
2023. január 
- a félévi vizsgák koordinálása 
- magatartás- és szorgalomjegyek egyeztetése, az érdemjegyek ellenőrzése, az első félév 
jegyeinek lezárása, a félévi értesítők megírása, kiosztása 
- végzős osztályfőnökök számára az érettségire jelentkezés adatlapjainak ellenőrzése, leadása 
- szalagavató ünnepség előkészítése és lebonyolítása, fő szervező a 11. évfolyam 
- lemorzsolódás és osztálystatisztika táblázatainak kitöltése 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
2023. február 
- osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 
- nevelőtestületi értekezlet 
- szülői értekezletek minden évfolyamon 
- segítség a felsőoktatási továbbtanulási jelentkezésekben 
- érettségire jelentkezés 
- iskolai megemlékezés: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
2023. március 
- osztályozó vizsgákkal kapcsolatos teendők 
- részvétel az iskolai beiskolázási terv elkészítésében 
- iskolai megemlékezés 1848. március 15-ről 
- bukásértesítők kiküldése a végzősöknek 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
2023. április 
- tavaszi fogadóest 
- digitális témahét 
- iskolai megemlékezés: április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja 
- Lelki nap szervezése, lebonyolítása 
- a DÖK-nap szervezésében és lebonyolításában való részvétel 
- ballagás megszervezése, ballagási próba 
- a végzős diákok osztályozó konferenciája 
- a szerenád megszervezése, lebonyolítása 
- közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
2023. május 
- felkészítés az érettségi vizsgákra, előkészítés 
- a ballagás lebonyolítása 
- írásbeli érettségi vizsgák 
- a 10. évfolyamosok jelentkezése az emelt illetve középszintű órákra 
- alsóbb évfolyamok bukás értesítőjének kiküldése 
- Országos kompetenciamérés – a 10. évfolyamosok tájékoztatása, a lebonyolítás segítése 
- segítség a Diákbál megszervezésében és lebonyolításában 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 
2023. június 
- osztályozó vizsgákkal kapcsolatos feladatok 
- iskolai megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 
- magatartás- és szorgalomjegyek egyeztetése, az érdemjegyek ellenőrzése 
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- osztályozó értekezlet 
- bizonyítványok, törzslapok megírása, dokumentumellenőrzés 
- Te Deum tanévzáró szentmise; bizonyítványok kiosztása 
- szóbeli érettségi vizsgák 
- osztálystatisztikák, lemorzsolódási adattáblázat elkészítése 
- az új 9. osztályosok beírása 
- záróértekezlet, a munkaközösség beszámolója, az éves munka értékelése 
 - közreműködés az iskolai áhítatok lebonyolításában 

 
8. A munkaközösség szerepe az intézményi egészségnevelésben 

Terveink szerint az iskolai védőnő, Lukács Viktória az Egészségfejlesztési Programterv alapján 
tart felvilágosító órákat az általa javasolt témákban, egészségmegőrzést segítő tájékoztatót 
(COVID-19) előzetes egyeztetés alapján. A városi rendelőintézetben szakorvos tart 
tájékoztatást urológiával, illetve nőgyógyászattal kapcsolatos témában. 
Tovább folytatódik a PET és ALU palack gyűjtés. Az akcióban a gimnázium diáksága vesz részt. 
A szülőket is igyekszünk bevonni, hiszen az otthon gyűjtött hulladék is behozható. A kapott 
összegből az osztályközösségeket és a DÖK munkáját támogatjuk. 
Sportesemények rendezésével (pl. Futsal-torna), illetve sportrendezvényeken való részvétellel 
a mozgás örömére és jótékony hatásaira, valamint a szabadidő ilyen módon való eltöltésének 
lehetőségeire irányítjuk a diákok figyelmét. 
 

9. Minősítési eljárásban résztvevők felsorolása 
Jelenleg nincs a munkaközösségünkben minősítési eljárásban résztvevő kolléga. 
 

10. Pályázati részvétel/szándék 
Jelenleg nincs megvalósítás alatt álló pályázatunk. Törekszünk pályázati lehetőségek 
keresésére, egyéb szabadidős programok megvalósítására, iskolai fejlesztésekre (Határtalanul, 
Polonica Varietas). 
 

11. Egyéb gondolatok, célkitűzések 
Közös szabadidős programok szervezése az általános iskolásokkal, mellyel a belső beiskolázásra 
szeretnénk még inkább ráerősíteni. 
Ebben a tanévben is tervezünk színházlátogatást. A diákok 3 alkalomra szóló bérletet 
válthatnak a szolnoki színházba. 
 

Gyomaendrőd, 2022. augusztus 31.     

        Rudner Anett 

           munkaközösség-vezető 
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Humán munkaközösség éves munkaterve 2022-2023 

1. Munkaközösség neve: Humán munkaközösség 
 
2. Munkaközösség-vezető neve: Varsányi Gyula 
 
3. A munkaközösségen belüli tantárgyi csoportok tagjai: (A táblázatban az óraadók és az 
áttanítók is szerepelnek). 

 
 

 
Név 

Fokozat (Ped. 
életpályamodell) 

Oktatott tárgyak 

1. Árki Mária Ped I. német nyelv  

2. Bernáthné Butsi Erika Ped.II. 
magyar nyelv és 
irodalom 

utazás és turizmus 

3. Debreceniné Barancsi Emese Ped II. 
magyar nyelv és 
irodalom 

történelem, 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

4. Deliné Dobó Tünde Ped II. matematika német nyelv 

5. Gecseiné Sárhegyi Nóra Ped II. ének-zene  

6. Karikásné Mészáros Tímea Ped I. német nyelv  

7. Kis-Turcsányi Andrea Ped I. német nyelv  

8. Nagy Ádám Ped I. 
belügyi rendészeti 
ismeretek 

testnevelés, 
testnevelés elmélet, 
történelem, 
edzéselmélet, 
honvédelmi 
alapismeretek 

9. Rovnyik Katalin Ped I. angol nyelv német nyelv 

10. Rudner Anett Ped II. történelem 
speciális 
rendvédelmi 
társadalomismeret,  

11. Szabadka Marianna Ped II. angol nyelv  

12. Szentpéteriné Uhrin Ildikó Ped II. vizuális kultúra  

13. Varsányi Gyula Ped II. angol nyelv  

 
Református hittan:  Papp Tibor 
Katolikus hittan: Pfeiferné Varjú Marianna 
                                          Soczó Géza 
Evangélikus hittan:        Vatai Gyula 
 
 
 

 
4. Visszaérkező/újonnan érkező/távozó kollégák (tavalyi tanévhez képest):  

Távozó: Hangya Cecilia, Simon Norbert (óraadó), Ignácz László (óraadó), Tóthné Kele Ágnes 
(óraadó) 
Érkező: Gecseiné Sárhegyi Nóra (áttanító), Papp Tibor (hitoktató)  
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5. Általános célok, alapelvek: 
Munkaközösségünk általános céljai az alábbiakban foglalhatók össze: 
- az alapdokumentumainkban megfogalmazott pedagógiai elveket, nevelési célokat és 
értékeket képviseljük, és a tantárgyakon keresztül közvetítjük 
- mivel a tantárgyak közül több kötelező érettségi tárgy, ezért kiemelt feladatnak tekintjük az 
érettségire és a továbbtanulásra való felkészítést 
- a diákok sikeres tanulási folyamatát segítve fontosnak tartjuk a magas szintű szakmai 
felkészültséget és a folyamatosan megújuló pedagógiai módszereket, a kollégák közötti 
folyamatos tapasztalatcserét, kapcsolattartást 
- az idegennyelvi közösség alapvető célja az érettségire, továbbtanulásra felkészítés mellett, 
hogy használható nyelvtudást adjon tanulóinknak 
- figyelembe vesszük a tanulók egyéni igényeit, és figyelmet fordítunk a különleges 
bánásmódot igénylő tanulókra 
- odafigyelünk az iskolánkba érkező különböző képességű és felkészültségű tanulók 
felzárkóztatására, a tehetséges tanulók segítésére 
- támogatjuk a tanulók részvételét az iskolában és külső helyszíneken zajló rendezvényeken, 
versenyeken (segítjük őket a versenyekre való felkészülésben, iskolai szintű versenyfordulóknál 
felügyeletet biztosítunk, külső helyszínre kíséretet biztosítunk) 
- fontos a szülőkkel való kapcsolattartás (tanárok fogadóórái, illetve az évente kétszer 
megrendezett fogadóest) 
-fontos az új NAT alapján elkészült új helyi tantervek alkalmazása során fellépő problémák 
megoldása 
 

6. Az előző tanév tapasztalatai: 
-az előző tanév tapasztalatai a tanév végi beszámolóban találhatók 
-a jövőben is törekszünk arra, hogy az órarend kialakításánál nap végére ne kerüljenek 
érettségi tárgyak. (Látjuk az ezzel kapcsolatos nehézségeket: tanárhiány, gyerekhiány, 
túlterheltség). 
 

 
 

 
 
7. Az idei tanévben kiemelt tevékenységek, célok: 

- az esetleges új tankönyvek megismerése  
- a helyi tanterv és a tanmenetek szinkronizálásának ellenőrzése a 2020-ban életbe lépett új 
NAT-tal. 
- az érettségi vizsgakövetelmények és vizsgáztatás menetének megismertetése a diákokkal  
- az érettségire készülők felkészítése a vizsgákra 
- a szövegértés-szövegalkotás és a kommunikáció kompetenciaterületek fejlesztése (pl. új 
feladatsorokkal) 
- az IKT-eszközök (aktív tábla, laptopok) folyamatos használata a tanórákon a motiválás és a 
hatékonyabb tudásátadás érdekében 
- a sikeres beiskolázáshoz kapcsolódó programok érdekében együttműködés az iskolában 
működő munkaközösségekkel (nyílt nap szervezésében és lebonyolításában részvétel; a helyi 
és a környező települések általános iskoláinak felkeresése és tájékoztatása a gimnáziumunkban 
elérhető továbbtanulási lehetőségekről), kiemelt figyelem az újonnan indult KADÉT programra 
- a DÖK Klub adta lehetőségek kihasználása (felújítás után) 
- az iskolában zajló mérések (megnövekedett számú), önértékelések, minősítések zavartalan 
lebonyolításában való részvétel 
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8. A tanév eseményei, feladatai (pl. rendezvényeink, versenyeink, szakmai kirándulások, 
mérések, intézményi beiskolázás és nyílt nap, tankönyvrendelés, diákok által kötelezően/szabadon 
választható foglalkozások tervezése, érettségivel kapcsolatos teendők, továbbtanulással kapcsolatos 
teendők, tantárgyfelosztás, stb.)  

 
Mivel tantestületünk, így munkaközösségünk sem nagy létszámú, ezért elmondható, hogy a 
munkánkkal kapcsolatos megbeszélések napi szinten történnek.  Az alábbiakban összegyűjtött 
események, tervezett feladatok megvalósítását mindenki fontosnak tartja, ezért az egyes 
területekhez nem rendeltünk külön felelősöket. 

♦ Mérések: bemeneti mérést tartunk 9 és 10. évfolyam diákjainál szövegértés és matematikai 
kompetencia területeken, valamint tantárgyi mérésekre is sor kerül a 9. évfolyam diákjainál (idegen 
nyelvek, történelem, magyar irodalom és nyelvtan). Kimeneti méréseket végzünk 9-11 évfolyamig 
szövegértés, matematika és természettudomány tantárgyakból. 
 

♦ Intézményi beiskolázás és nyílt nap ld. kiemelt célok 
 

♦ Könyvtárórák megszervezése, lebonyolítása az iskolai és közeli városi könyvtárban, a könyvtáros 
munkájának segítése 
 

♦ Érettségi vizsgákkal kapcsolatos teendők:  

 a középszintű érettségi vizsga szóbeli tételsorának összeállítása, ellenőrzése, változtatása a 
tavalyihoz képest  

 az emelt szintű képzésre járó diákok segítése, az emelt szintű követelmények és kiadott 
tételsorok alapján felkészítésük az írásbeli és szóbeli vizsgákra (a tanév során folyamatosan) 

 az érettségire való jelentkezésben a diákok segítése, különösen a középszint - emelt szint 
megválasztásában  

 a középszintű érettségi témakörök kihirdetése a végzős osztályoknak; 

 a korábbi közép-emelt szintű érettségi feladatlapok megíratása azokkal, akik közép-emelt szintű 
vizsgát akarnak tenni 

 az írásbeli dolgozatok javítása 

  a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása 
 

♦ Műsorok, megemlékezések szervezése (az osztályfőnökök munkájának a segítése)- folyamatosan a 
tanév rendjében rögzített módon 
 
 

 megemlékezések – Szent Gellért-nap, október 6.; október 23., adventi gyertyagyújtás, 
karácsonyi ünnepség, szalagavató ünnepély, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, 
március 15., megemlékezés a holokauszt áldozatairól, ballagás, A nemzeti összetartozás napja 

 áhitat megszervezése hétfőn 1. óra utáni szünetben. 
 

♦ A 10. évfolyam tanulóinak segítése a következő évi tantárgyválasztásban (szabadon választható 
tantárgyak) 

 

♦ Tankönyvrendelés: egyeztetés, az eddigi tankönyvek listájának átgondolása, iskolai példányok 
beszerzése,  az új tankönyvek kapcsán szerzett tapasztalatok összegzése, tapasztalatcsere 
 

♦ Továbbtanulással kapcsolatos teendők: 
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 részvétel a pályaorientációs nap lebonyolításában  

 lehetőség biztosítása a diákok számára a felsőoktatási intézmények, OKJ-s képzések nyílt 
napjain való részvételre 

 a továbbtanulás lehetőségét jelentő intézmények nálunk történő bemutatkozásának 
elősegítése az érdeklődő diákok számára 
 

♦ Rendezvények, versenyek, egyéb 

 a DÖK Klub adta lehetőségek kihasználása:  
- „fecskepiknik” 
- érdekes emberek meghívása beszélgetésre 
- közös filmnézés 
- társasjátékozás 

 eTwinning projektek lezárását követően esetleg új partnerek keresése, valamint kapcsolattartás 
a régiekkel  

 felkészítés nyelvvizsgára a tanórák keretein túl 

 idegen nyelvű újságok, szótárak, nyelvvizsgára felkészítő kiadványok rendelése a 
tanárok/diákok számára 

 színházlátogatás szervezése, kulturális program lehetőségének kihasználása (pandémia függő) 

 kapcsolattartás a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békés-Csongrád megyei Német 
Iskolaegyesülettel, az általuk szervezett programokon való közreműködés és részvétel ebbe a 
versenyek is beletartoznak (Ki mondja szebben? ill. Fedezzük fel … a németek nyomában) 

 az iskolában folyó munkáról, az itt zajló diákéletről újságcikkek készítése a helyi sajtó, valamint 
az iskola internetes felületei részére 

 Tanulmányi versenyeken, OKTV-n való részvétel érdeklődő és tehetséges diákokkal 

 Nyelvi délután szervezése 
 
9. A munkaközösség szerepe az intézményi egészségnevelésben:  

 A reál munkaközösséggel közösen támogatjuk a szelektív hulladékgyűjtés megvalósulását 

 részt veszünk az ehhez kapcsolódó országos, vagy város által rendezett programokban (pl: 
európai mobilitási hét, környezetvédelmi nap) 
 

 
10. Munkaközösségben dolgozó pedagógusok továbbképzése: 

Munkaközösségünk tagjai fontosnak tartják szakmai fejlődésük érdekében a továbbképzéseken 
való részvételt. (Sajnos a képzések időpontja többnyire tanítási időre esik, ezért a 
helyettesítések megoldása gondot okozhat). A munkaközösség tagjai azonban részt vesznek a 
meghirdetett továbbképzéseken, ha azt színvonalasnak, teljesíthetőnek, valamint elfogadható 
kiadásokkal járónak tartják.  
 
Kis-Turcsányi Andrea és Karikásné Mészáros Tímea augusztus 29-én részt vettek a Tanévnyitó 
Szakmai Műhelyen idegen nyelvet tanítók részére továbbképzés - 5 órás 
Folyamatban lévő továbbképzés:  
Varsányi Gyula- Tanulási Zóna - online élménypedagógiai alapképzés 60 Óra 

 
11. Minősítési eljárásban résztvevők felsorolása:  

Karikásné Mészáros Tímea -Ped I-ből Ped II-be 
 

 
12. Intézményi eszközállomány, eszközök fejlesztése, legszükségesebb új eszközök: mi érkezett, 

ill. a közeljövőben mi lenne még szükséges: 
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A Kréta rendszer bevezetése miatt nagyon hasznosak lennének a termekben állandó jelleggel 
felszerelt laptopok, vagy számítógépek.  

 
13. Pályázati részvétel/szándék 

A pályázati kiírások figyelemmel kísérése folyamatos. 
 
14. A belépő új NAT-tal kapcsolatos néhány lényeges változás a mindennapi pedagógiai 

gyakorlatban 
Első idegen nyelvnél a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti cél, ezen 
belül a tovább tanulni nem szándékozó tanulóknak fel kell készülnie legalább a középszintű 
érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. Ennek érdekében a nyelvből gyengébb 
tanulóknál is meg kell ragadni a tanórán kívüli tanulási lehetőségeket (olvasás, filmek stb.). 
 

 
15. Egyéb gondolatok, célkitűzések 

Célként fogalmazódott meg a papírhasználat egyénenkénti nyomon követése. Cél: papír 
spórolás. Szerencsére korlátozás nem történt. Úgy érezzük, hogy a rendszer rendkívül nehezen 
kivitelezhető és frusztráló fenntartani. Mindezt azért, hogy nyomon kövessük a 
papírhasználatot. Lapok betétele után a fénymásolót újra kell kalibrálni. Lapokat ki-betételkor 
gyűrjük, így a gép elakad és begyűri. Arra nincs idő, hogy pontosan kiszámoljuk azt a 
papírmennyiséget ami a másoláshoz szükséges. Ebből az következik, hogy egy másolásnál 
kétszer nyitjuk, zárjuk a gép tárcáját. 

 
 
Gyomaendrőd, 2022. augusztus 31. 
 
       Varsányi Gyula 
       munkaközösség-vezető 
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Reál munkaközösség éves munkaterve 2022-2023 

1. Munkaközösség neve: 

Reál munkaközösség 

2. Munkaközösség-vezető neve: 

Tóthné Stibán Erika 

3. A munkaközösségen belüli tantárgyi csoportok tagjai: 

 

Név Oktatott 

tantárgyak 

Osztályfőnök Minősítés 

Deliné Dobó Tünde matematika 

német nyelv 

- Ped. II 

Nagy Ádám testnevelés 

belügyi és 

rendészeti 

ismeretek 

honvédelmi 

ismeretek 

- Ped. I. 

Kovácsné Vári Eszter földrajz - Ped. II 

Pántya Sándor testnevelés 

kémia (általános 

iskola) 

biológia (ált. isk) 

10.a Ped. II. 

 

Irimiás Róbert önvédelmi 

ismeretek (gimn.) 

testnevelés (ált. 

isk) 

biológia (ált. isk) 

- Ped. II. 

Tóth Ferenc informatika - Ped. II 

Tóthné Stibán Erika biológia (ált. isk., 

gimn.) 

kémia (ált. isk., 

gimnázium) 

12.a Ped. II 

Buza Hajnalka matematika 

fizika (ált. isk, 

gimn.) 

 Ped. II 

 

4. Visszaérkező/újonnan érkező/távozó kollégák (tavalyi tanévhez képest): 

Nincs ilyen kolléga. 

5. Általános célok, alapelvek: 
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A Nat 2020-nak megfelelő új helyi tantervek alkalmazása során felmerülő problémák 

megoldása, korrigálása. Ezen tantervek és tanmenetek egyeztetése az új érettségi 

követelményekkel. A 11. évfolyamon induló új tantárgyunk a Természettudomány, melyet 

főként projekt feladatok formájában kívánunk megvalósítani. Ez a tanév alkalmat ad arra, hogy 

tapasztalatokat gyűjtsünk a tervezet feladatok megvalósíthatóságáról, illetve új projekteket 

gondoljunk ki a következő tanévre a diákok érdeklődésének megfelelően. Továbbra is célunk, 

hogy a csökkenő óraszámok ellenére is felkeltsük a diákok érdeklődését a 

természettudományok iránt, kedvet csináljunk ilyen irányú tantárgyválasztáshoz (10. 

évfolyam), valamint a továbbtanuláshoz. Az áttanító kollégák segítségével (fizika, kémia, 

biológia, sportkör) nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekekkel már az általános 

iskolában megkedveltessük ezen tantárgyakat, valamint ezúton segítsük a belső 

beiskolázásunkat. 

6. Az előző tanév tapasztalatai: 

földrajz: Csaba Attila 9. osztályos tanuló indult a szeghalmi Kovács János Országos Földrajz 

versenyen. 

Az elhúzódott felújítási munkálatok nehezítették, zavarták a tanítást. De az pozitív volt, hogy 

viszonylag, hamar állandó helyen, a tantermekben tudtunk tanítani. Az érettségi vizsgákat 

végre a megszokott rendjében tudtuk megtartani. Ez és a jelenléti oktatás a gyerekeknek 

biztonságosabb felkészülést, vizsgát biztosított. 

könyvtár: a könyvtári munkát, annak működtetését nagyban hátráltatta, a könyvtári részlegek 

felújítás miatti bezárása, de a második félévben sikerült a régi állapotot visszaállítani. 

A visszapakolás során viszont könnyebb volt ezáltal a már kifutó NAT2012-es tankönyveket 

rendszerezni, selejtezésre előkészíteni. 

biológia, kémia: az új NAT követelménye a csökkenő óraszámok miatt, valamint a diákok 

kevesebb előzetes tudása következtében nagyobb terhet ró a diákokra. Különösen azon 

diákoknál jelentkezik ez, akik emelt szintű vizsgát terveznek az adott tantárgyakból. 

 

7. Az idei tanévben kiemelten tevékenységek, célok: 

A Nat 2020-al kapcsolatos tanmenetek felülvizsgálata. 

Belső beiskolázás elősegítése az áttanító kollégák segítségével. Olyan események, programok 

szervezése, melyben az általános iskolás és gimnáziumi tanulók közösen vehetnek részt. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság, energiatakarékosság. 

 

8. A tanév eseményei, feladatai (pl. rendezvényeink, versenyeink, szakmai 

kirándulások, mérések, intézményi beiskolázás és nyílt nap, tankönyvrendelés, diákok 

által kötelezően/szabadon választható foglalkozások tervezése, érettségivel kapcsolatos 

teendők, továbbtanulással kapcsolatos teendők, tantárgyfelosztás, stb.) 

Az intézményi éves munkatervben szereplő iskolai rendezvények lebonyolításban, 

szervezésében részt veszünk. 

Digitális témahét megvalósítása. 

Részvételi szándék versenyeken: 
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-Kovács János Országos Földrajz Verseny 

-Less Nándor Földrajz Verseny 

-Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

-Bolyai Matematika Csapatverseny 

-Zsebpénzügyes Vetélkedő 

-Diákolimpia: futsal, atlétika, úszás, röplabda 

-Honvéd kadét program kapcsán: Haditorna 

 

9. A munkaközösség szerepe az intézményi egészségnevelésben: 

Továbbra is zajlik az ALU és PET palackok szelektív gyűjtése és elszállítása. Örvendetes, hogy 

az akció évről évre sikeresebb. 

Az iskolai védőnővel történő egyeztetések során több prevenciós előadást is szeretnénk 

megszervezni, valamint nőgyógyászati és urológiai tájékoztatást is. 

Tanórákon megemlékezések, kiselőadások az aktuális természetvédelmi és egészségvédelmi 

nevezetes napokról (AIDS, Rákellenes világnap, Dohányzásmentes nap, Föld napja, Föld órája, 

Víz világnapja, Vizes élőhelyek napja, Madarak és fák napja. Szaktárgyi órák keretében 

(biológia, testnevelés, kémia, idegen nyelvek, osztályfőnöki) rendszeresen beszélünk az 

egészséges táplálkozás jelentőségéről. 

Bekapcsolódtunk a Honvéd kadét programba. Ennek megvalósítása keretében 

sporteseményekre is sor kerül majd. 

10. Munkaközösségben dolgozó pedagógusok továbbképzése: 

 

Nagy Ádám: 120 órás képzés: Honvédelmi ismeretek 

11. Minősítési eljárásban résztvevők felsorolás: 

 

Nincs ilyen kolléga. 

12. Intézményi eszközállomány, eszközök fejlesztése, legszükségesebb új eszközök: mi 

érkezett, ill. a közeljövőben mi lenne még szükséges: 

 

Elképzelések vannak, anyagi forrás sajnos nincs. 

 

13. Pályázati részvétel/szándék 

 

14. A belépő új NAT-tal kapcsolatos néhány lényeges változás a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatban 
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Több természettudományos tárgy ismereteit átfogó témák feldolgozása: pl. fenntartható 

fejlődés, erre a NAT2020 részeként a 11. évfolyamon induló tárgy jó lehetőséget kínál majd.  

Csökkent a reál tárgyak óraszáma, ami az átadott ismeretek elmélyítését, gyakoroltatását 

megnehezíti és nagyobb terhet ró majd a 11. és 12. évfolyamon az ezen tárgyak valamelyikéből 

érettségizni szándékozó (főként emelt szinten!) diákokra és a felkészítő tanárokra egyaránt. 

A belépő új NAT a matematika tantárgyon belül sok mindent átemel az emelt szintű képzésre a 

középszintről, így nem lesz könnyű dolgunk azokkal a diákokkal, akik a matematikát a 11-12. 

évfolyamon emelt szinten választják, mivel a heti 2 órában nehezen megvalósítható ekkora 

mennyiségű tananyag átvétele úgy, hogy a többi matematika órán (heti 3, ill. 4 óra) a 

középszinten érettségizni szándékozókkal együtt tanulnak, akik között több, matematikából 

nagyon gyenge teljesítményű diák is található. 

 

15. Egyéb gondolatok, célkitűzések 

Kollégák részéről érkezett javaslatok: 

 

 

Gyomaendrőd, 2022. augusztus 31. 

 

       Tóthné Stibán Erika 

       munkaközösség vezető 
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4. számú melléklet: Diákönkormányzatunk éves munkaterve 
 

Általános iskola 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a diáktanács 

irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus segíti. 

Feladatok célkitűzések: 

Munkaterv összeállításakor figyelembe vettük az iskolánk Pedagógiai 

Programját, valamint a nevelőtestület 2022/2023. tanév éves munkatervét. 

Alapvető feladataink: 

1. A tanítás - tanulás folyamatának segítése: 

 személyes példamutatás (DT tag csak az lehet, aki elfogadja az iskola 

által kitűzött tanítási és tanulási célokat) 

 Az oktatáshoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó vetélkedők, 

versenyek megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés 

2. Az osztályközösségek, az „iskolaközösség" kialakítása, formálása 

 Segítjük az osztályfőnökökkel együttműködve az osztályok munkáját 

 Közös élményeket, biztosító rendezvényeket szervezünk, illetve 

közreműködünk a szervezésben, lebonyolításban 

 Segítjük az elsős és kilencedikes tanulók beilleszkedését 

 Megóvjuk, formáljuk, szépítjük közvetlen környezetünket 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolaegységek együttműködésének 

segítésében 

 (patronálás) 
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3. Az iskola hagyományrendszerének ápolása 

 Részt veszünk az iskolai ünnepségeken, szükség esetén 

közreműködünk azok megszervezésben. 

4. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, az iskolai élet demokratizmusának 

fejlesztése 

Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, tevékenységünk a tanulókat 

érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Jogainkat és kötelességeinket a közoktatási 

törvény is a DSZMSZ tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei 

adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a 

tantestülettel és az osztályokkal. 

 Diákközgyűlést szervezünk 

 A diáktanács havonta legalább egyszer ülésezik 

 Építjük a saját közösségünket 

 Saját munkánkat rendszeresen értékeljük 

5. Egész éves feladatok 

 pályázatok figyelése, írása (lehetőség szerint) 

6. Munkaterv havi bontásban 

 Szeptember  

 Alakuló DÖK gyűlés, elnökség megválasztása 

 Éves munkaterv elfogadása 

 Közreműködés a Szent Gellért nap a Népmese napja és a 

Magyar Diáksport napja szervezésében és lebonyolításában. 

 Október 

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok,  

 Sulirádió beindítása 

 Közreműködés az okt. 6 és okt. 23-ai műsorban és a zene 

világnapja és az állatok világnapja lebonyolításában 
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 November  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok 

 „Sütinap” megszervezése 

 Szent Imre Templom búcsúján való aktív részvétel 

 December  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok 

 Cipősdoboz-akció szervezése, lebonyolítása 

 Adventi és Karácsonyváró műsorokban való közreműködés 

 

 Január  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok 

 Közreműködés a Magyar Kultúra Napja lebonyolításában 

 Február  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok, patronálás  

 Farsang megszervezése 

 Közreműködés a kommunista diktatúrák áldozatai műsorban 

 Március  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok,  

 Közreműködés az iskolai megemlékezésen (1848-1849) 

 Április  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok  

 Közreműködés a Lelki nap, Fentarthatósági témahét Magyar 

Költészet Napja lebonyolításában, Hulladékgyűjtés 

 Május  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok 

 Közreműködés a Kihívás napi programokban és a nyelvi 

délután megszervezésében 
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 Június  

 DÖK gyűlés, aktuális feladatok 

 Gyereknap,  

 Éves munkánk értékeléseértékelés 

 

Melis Marcell 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

Gyomaendrőd, 2022. aug. 31. 
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Gimnázium 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat működik. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által 

megbízott pedagógus segíti. 

 

Feladatok célkitűzések: 

Munkaterv összeállításakor figyelembe vettük az iskolánk Pedagógiai Programját, valamint a 

nevelőtestület 2022/2023. tanév éves munkatervét. 

 

Alapvető feladataink: 

1.) A tanítás - tanulás folyamatának segítése: 

 személyes példamutatás (DT tag csak az lehet, aki elfogadja az iskola által kitűzött 

tanítási és tanulási célokat) 

 Az oktatáshoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó vetélkedők, versenyek 

megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés 

2.) Az osztályközösségek, az „iskolaközösség" kialakítása, formálása 

 Segítjük az osztályfőnökökkel együttműködve az osztályok munkáját 

 Közös élményeket, biztosító rendezvényeket szervezünk, illetve közreműködünk a 

szervezésben, lebonyolításban  

 Segítjük az elsős és kilencedikes tanulók beilleszkedését  

 Megóvjuk, formáljuk, szépítjük közvetlen környezetünket 

(pl. DÖK Klub) 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolaegységek együttműködésének segítésében 

(patronálás) 

3.) Az iskola hagyományrendszerének ápolása 

Részt veszünk az iskolai ünnepségeken, szükség esetén közreműködünk azok 

megszervezésben.  

4.) Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, az iskolai élet demokratizmusának fejlesztése 

Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, tevékenységünk a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. Jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény is a DSZMSZ 
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tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, folyamatos a 

kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. 

 Diákközgyűlést szervezünk 

 A diáktanács havonta legalább egyszer ülésezik 

 Építjük a saját közösségünket 

 Saját munkánkat rendszeresen értékeljük 

5.) Egész éves feladatok 

 pályázatok figyelése, írása (lehetőség szerint) 

6.) Munkaterv havi bontásban 

Hónap Tevékenység 

Szeptember 

Alakuló DÖK gyűlés, elnökség megválasztása, éves munkaterv elfogadása, 

közreműködés a Szent Gellért nap, a Fecskehét szervezésében, 

lebonyolításában, Fecske-piknik, patronálás (Népmese napja) 

DÖK Klub kialakítása az épületben 

Október 
DÖK gyűlés, aktuális feladatok, hulladékgyűjtés, Diákközgyűlés 

DÖK Klub kialakulása az épületben 

November DÖK gyűlés, aktuális feladatok, közreműködés a Nyílt nap lebonyolításában 

December 
DÖK gyűlés, Cipősdoboz-akció szervezése, lebonyolítása, patronálás 

(Adventi és Karácsonyváró műsorok) 

Január DÖK gyűlés, értékelés, közreműködés a Szalagavató lebonyolításában 

Február DÖK gyűlés, aktuális feladatok, patronálás (Farsang) 

Március DÖK gyűlés, aktuális feladatok, közreműködés a Lelki nap lebonyolításában 

Április DÖK gyűlés, aktuális feladatok, DÖK-nap 

Május 
DÖK gyűlés, közreműködés a Kihívás napi programokban, „Gyerünk a 

múzeumba!”, Iskolai bál 

Június DÖK gyűlés, Patronálás (Gyereknap), értékelés 

 

Gyomaendrőd, 2022. augusztus 31. 

 

 

 

        Rudner Anett      Kiszely Borbála 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus   Diákönkormányzat titkára 
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5. számú melléklet: Iskolavédőnői munkaterv 
 

A munkaterv a dokumentum külső mellékletét képezi. 
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6. számú melléklet: Órarendek 
A dokumentumok a mukaterv külső mellékletét képezik. 

 




